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O G Ł O S Z E N I E  

  

Wójt Gminy Bojszowy 

  

zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Bojszowy  z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w związku 

z brakiem terminowych zgłoszeń we wszystkich kategoriach podmiotów wskazanych w § 2 w/w uchwały  

  

ogłasza nabór dodatkowy członków do Komitetu Rewitalizacji  

  

  

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu  interesariuszy 

rewitalizacji z organami gminy Bojszowy oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy 

Bojszowy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach 

realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022.   

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.), w szczególności:  

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości, podmioty 

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,  

b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a,  

c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,  

d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,  

e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

f) organy władzy publicznej,  

g) podmioty, inne niż wymienione w pkt f, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa.  

Członków Komitetu powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Bojszowy na wspólną kadencję. Kadencja 

Komitetu rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Komitetu i trwa 3 lata. Członkiem Komitetu nie 

może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub 

wobec której sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw publicznych.  

  

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji  

Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako 

przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 uchwały nr XXXII/214/2017 Rady Gminy 

Bojszowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji.  

Nabór dodatkowy przeprowadza się w następującej kategorii podmiotów:  

1) 3 mieszkańców – po jednym z każdego podobszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Rady 

Gminy Bojszowy nr XXIII/150/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy (DZ. URZ. WOJ. SLA 2017. poz. 

850);  

2) 1 przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub organizacji  zrzeszających 

pracodawców/przedsiębiorców, prowadzących swoją działalność na obszarze rewitalizacji, 

wyznaczonym uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXIII/150/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy;  

3) 1 przedstawiciel właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze rewitalizacji;  
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4) 1 przedstawiciel organów/podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.).  

  

Kandydat na Członka Komitetu, o którym mowa w § 2 pkt 1-2 oraz pkt 4 i 6 uchwały nr XXXII/214/2017 

Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji winien przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym listę 

poparcia podpisaną przez co najmniej:  

1) 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji, w przypadku przedstawiciela, o 

którym mowa w § 2 pkt 1 ww. uchwały;  

2) 20 pełnoletnich mieszkańców gminy, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w § 2 pkt 2 ww. 

uchwały ;  

3) 10 przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. 2017  poz. 2168  z późn. zm.) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa 

w § 2 pkt 4 ww. uchwały lub w przypadku organizacji zrzeszającej pracodawców/przedsiębiorców 

oświadczenie o reprezentacji przez daną organizację co najmniej 10 podmiotów gospodarczych 

działających na terenie gminy Bojszowy;  

4) 20 właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, w przypadku przedstawiciela o 

którym mowa w § 2 pkt 6 ww. uchwały.  

W przypadku kandydata na Członka Komitetu, o którym mowa w § 2 pkt 4 ww. uchwały wymagane jest 

złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów 

wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na obszarze 

rewitalizacji gminy Bojszowy, natomiast w przypadku organizacji zrzeszającej 

pracodawców/przedsiębiorców oświadczenie o reprezentacji przez daną organizację 

pracodawców/przedsiębiorców co najmniej 10 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na 

obszarze rewitalizacji;  

W przypadku kandydata na Członka Komitetu, o którym mowa w § 2 pkt 6 ww. uchwały wymagane jest 

złożenie oświadczenia potwierdzającego, iż kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji gminy Bojszowy.  

W przypadku kandydata na Członka Komitetu, o którym mowa w § 2 pkt 7 ww. uchwały wymagane jest 

przedłożenie dokumentu potwierdzającego zgodę na reprezentację danego organu/podmiotu.  

  

W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do kandydata na Członka Komitetu kierowane 

jest wezwanie o uzupełnienie dokumentacji. Uzupełnienia dokumentacji będzie można dokonać tylko 

raz. W przypadku, gdy kandydat na Członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji w terminie do 7 dni od 

otrzymania stosownej informacji – jego zgłoszenie pozostanie nie rozpatrzone. Dokumenty złożone 

przez kandydatów w ramach naboru kandydatów na Członków Komitetu nie podlegają zwrotowi.  

  

Jeżeli liczba kandydatów na Członków Komitetu, których zgłoszenia zostaną rozpatrzone pozytywnie w 

ramach poszczególnych kategorii podmiotów określonych w § 2 pkt 1-2 oraz pkt 4, 6 i 7 ww. uchwały, 

przekroczy limit miejsc określonych w § 2 ww. uchwały, o wyborze na Członka Komitetu decydować 

będzie wynik losowania spośród zgłoszonych kandydatur przeprowadzony przez komisję powołaną 

zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy.  

  

  

W przypadku bezskutecznego rozstrzygnięcia naboru dodatkowego, Wójt Gminy Bojszowy powołuje 

Komitet w składzie odpowiadającym przedstawicielom podmiotów wyłonionych w pierwszym naborze.  

Niezgłoszenie przez poszczególne grupy interesariuszy ich przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji, 

nie powoduje wadliwości jego funkcjonowania.  
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Za udział w posiedzeniach Komitetu, Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot 

kosztów podróży.  

  

Termin, sposób i miejsce składania formularzy zgłoszeniowych  na 

członka Komitetu Rewitalizacji  

  

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnego formularza 

zgłoszeniowego. Nabór członków prowadzony będzie: od 17 kwietnia 2018 r. do 07 maja 

2018 r.  

za pomocą pisemnego formularza zgłoszeniowego, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy 

Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 w godzinach pracy, 

na stronie internetowej www.bojszowy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

www.bip.bojszowy.pl.   

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy dostarczyć:  

1. drogą elektroniczna na adres: wojt_bojszowy@pro.onet.pl  

2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy  

3. bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy w 

godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-czwartek od 7:30 do 15:30, 

piątek od 7:30 do 14:00.  

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:  

1. z datą wpływu po 07.05.2018 r.,   

2. niepodpisane,  

3. przesłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy.  

  

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Uchwała Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  

2. Uchwała Rady Gminy Bojszowy nr XXIII/150/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy (DZ. 

URZ. WOJ. SLA 2017. poz. 850).  

3. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.  

  

  

  

  

  

Bojszowy, 17.04.2018r. 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.bojszowy.pl/
http://www.bojszowy.pl/
http://www.bip.bojszowy.pl/
http://www.bip.bojszowy.pl/

