Projekt
UCHWAŁA NR ….… / ……. / 17
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia ……….. 2017 r.

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 o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9
października 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) o rewitalizacji Rada Gminy Biskupice
uchwala co następuje:
§ 1.
Mając na celu realizację procesu rewitalizacji Gminy Biskupice przyjmuje się zasady
wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, określone w Regulaminie
Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr …../…./17
Rady Gminy Biskupice z dnia …….

w sprawie określenia zasad wyznaczanie składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji
(Dz.U. z 2017r. poz. 1023), zwanej dalej „ustawą”, która określa zasady oraz tryb
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i
tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie
właściwości gminy, stanowią jej zadanie własne.
Rewitalizacja, w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy, stanowi proces wyprowadzenia ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone na podstawie programu rewitalizacji.
Ustawodawca przewidział partycypację społeczną w procesie rewitalizacji. Jednym z
jej elementów jest powołanie Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni
funkcję opiniodawczo – doradczą wójta gminy. Zasady wyznaczania składu, zasady działania
Komitetu Rewitalizacji ustala, uwzględniając funkcję Komitetu, oraz zapewniając wyłanianie
przez interesariuszy ich przedstawicieli, w drodze uchwały rada gminy.
Projekt niniejszej uchwały poddany będzie konsultacjom społecznym, stosowanie do
treści art. 6 ust. 2-9, art.7 ust. 3 ustawy, w terminie od 06.07.2017r. – 04.08.2017r. w
formach:
1. Debaty publicznej,
2. Ankiety konsultacyjnej,
3. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem wzoru
formularza konsultacyjnego.
Celem prowadzenia działań obejmujących proces rewitalizacji, zainicjowanych
uchwałami: Uchwała nr XXXI/222/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 2016 r. w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Biskupice oraz Uchwała nr XXXIX/275/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 maja 2017r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Biskupice na lata 2016-2020,
podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

