PROJEKT UCHWAŁY Nr….
RADY GMINY Biskupice
z dnia …………. 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia
2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz .U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023), Rada Gminy Biskupice
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Komitetu Rewitalizacji stanowiącym załącznik do uchwały Nr
XLIII/300/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienia się :
1) § 2 ust.3 lit. a) otrzymuje brzmienie : „a) nie więcej niż 4 przedstawicieli Rady
Gminy Biskupice wskazanych przez Radę Gminy Biskupice w tym wybranych
z okręgów znajdujących się w obszarze rewitalizacji,”
2) § 2 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie „b) nie więcej niż 4 przedstawicieli rad
sołeckich gminy Biskupice, znajdujących się na obszarze rewitalizacji wskazanych
przez rady sołeckie” ,
3) §2 ust.3 lit. f) otrzymuje brzmienie : „f) nie więcej niż 4 pracowników Urzędu
Gminy Biskupice i gminnych jednostek organizacyjnych”,
4) § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie „ 6. Każdy z członków Komitetu Rewitalizacji musi
być mieszkańcem gminy Biskupice”
5) § 2 ust.8 lit. d) wyrazy „zmienił meldunek” zmienia się na „ zmienił miejsce
zamieszkania „ ,
6) W § 2 po ust. 7dodaje się ust. 8. w brzmieniu : „ 8. Jeżeli liczba kandydatów na
członków Komitetu, których zgłoszenia spełniają wymagania , jest większa niż
maksymalna liczebność Komitetu , o której mowa w § 2 ust. 3, o wyborze na członka
Komitetu będzie decydować data wpływu deklaracji.”
7) Zmienia się Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji „Deklaracja”,
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji

DEKLARACJA
Deklaruję przystąpienie i chęć współpracy z Komitetem Rewitalizacji

Imię i nazwisko
Adres (miejscowość, numer domu),
Telefon
E-mail
Adres korespondencyjny
(jeśli inny niż powyżej)
Jestem przedstawicielem:

Proszę zaznaczyć znakiem “X”



Rady Gminy z okręgu …………… znajdującego się na obszarze rewitalizacji,



Rady sołeckiej wskazanym przez Radę sołecką wsi
………………………..……………………..
mieszkańców Gminy Biskupice , nie będących członkami
stowarzyszeń i nie pracujących w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych
Gminy Biskupice
organizacji pozarządowych z obszaru Gminy Biskupice,





podmiotu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą,



Pracownikiem Urzędu Gminy Biskupice lub gminnej jednostki organizacyjnej,

Oświadczam, że:
Proszę zaznaczyć znakiem “X”



zapoznałem(am) się z „Regulaminem Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice ”;



zobowiązuję się do przestrzegania „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji dla Gminy
Biskupice ”;

preferowanym przeze mnie sposobem komunikacji jest (zaznaczyć):
 telefon
 e-mail
Oświadczam, że jestem mieszkańcem gminy Biskupice. W przypadku zmiany miejsca
zamieszkania poza teren gminy Biskupice zobowiązuje się niezwłocznie przekazać tą
informację Przewodniczącemu Komitetu Rewitalizacji w formie pisemnej,

…………………….., dnia ………………….
……………………………………………….
Czytelny podpis
Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
deklaracji przez gminę Biskupice w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na członka Komitetu
Rewitalizacji przez Wójta Gminy Biskupice, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm).

……………………………………………….
Czytelny podpis

