
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/4/2021 

Prezydenta Miasta Leszna  

z dnia 30 kwietnia 2021 roku  

 

 

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU NA CZŁONKÓW KOMITETU 

REWITALIZACJI 

§1. 

 

1. Prezydent Miasta Leszna ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą 

zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą nr XXXVII/486/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 

marca 2021 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji.  

 

2. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdą m.in. pełnoletnie osoby, mieszkające w Lesznie, będące 

przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, którzy podlegają procedurze otwartego naboru: 

a. 4 mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

b. 2 mieszkańców miasta spoza obszaru rewitalizacji, 

c. 1 osoba będąca przedstawicielem podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru 

rewitalizacji, tj. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, 

d. 1 osoba będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na 

obszarze rewitalizacji, 

e. 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 1 

osoba prowadząca taką działalność na obszarze rewitalizacji, 

f. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii 

społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej 

jeden z nich reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki 

społecznej 

 

§2. 

1. Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 7 do 25 maja 2021 roku. 

2. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne 

wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w 

jeden z wybranych sposobów: 

a) drogą korespondencyjną na adres Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta Leszna, ul. K. 

Karasia 15, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu do Urzędu) lub 

b) bezpośrednio do Wydziału Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a w godzinach pracy Urzędu, 

do skrzyni umieszczonej na parterze budynku. 

3. Wnioski muszą być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu 

Rewitalizacji". 

4. Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na 

wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

5. Dla wszystkich grup interesariuszy obowiązuje 1 wzór formularza wniosku zgłoszeniowego. 

Część I i II wniosku wypełniają wszyscy kandydaci. 



Część III, tj. Poparcie kandydatury wypełniana jest w zależności od wyboru grupy, którą 

reprezentuje kandydat.  

a) mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna – wypełnia Część III.A 

b) mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna – wypełnia Część III.B 

c) osoba będąca przedstawicielem podmiotów zarządzających nieruchomościami z obszaru 

rewitalizacji, tj. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych - wypełnia Część 

III.C 

d) osoba będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na 

obszarze rewitalizacji - wypełnia Część III.A 

e) osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna – wypełnia 

Część III.D 

f) osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem 

rewitalizacji - wypełnia Część III.D 

g) przedstawiciel organizacji pozarządowej, organizacji społecznej, podmiotu ekonomii 

społecznej lub grupy nieformalnej działającej na obszarze rewitalizacji - wypełnia Część III.E 

h) przedstawiciel organizacji pozarządowej, organizacji społecznej, podmiotu ekonomii 

społecznej lub grupy nieformalnej działającej prowadzącej działalność w obszarze polityki 

społecznej i działający na obszarze rewitalizacji - wypełnia Część III.E 

6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i dążenie do ograniczania bezpośredniego kontaktu, 

wprowadza się elektroniczną formę zbierania podpisów osób popierających kandydaturę. W tym 

celu każda z osób popierających kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji, zobowiązana jest 

przesłać drogą elektroniczną, na adres mailowy kandydata, skan podpisanego dokumentu 

(odpowiednia Część III Wniosku zgłoszeniowego). Wydrukowane skany kandydat składa wraz z 

wypełnionymi pozostałymi częściami wniosku zgłoszeniowego, wg wytycznych §2 ust. 2. 

 

§ 3. 

 

1. Informację o otwartym naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Leszna: www.bip.leszno.pl, na stronie www.leszno.pl oraz www.rewitalizacja.leszno.pl oraz na 

tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Leszna. 

2. Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest p. Katarzyna Plewka-Chyżyńska, tel. 65 529 46 35, e-mail: 

kplewka@leszno.pl. 

§ 4. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin dotyczący 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

2. Wykaz załączników do niniejszego regulaminu: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz wniosku zgłoszeniowego 

b) Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu 

Rewitalizacji 

c) Załącznik nr 3 – Wykaz ulic z obszaru rewitalizacji miasta Leszna 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego naboru  

na członków Komitetu Rewitalizacji 

 

http://www.leszno.pl/
http://www.rewitalizacja.leszno.pl/

