
Projekt 

 

 

UCHWAŁA  Nr …… 

RADY GMINY STRYSZAWA 

z dnia ………….. 2017 r. 

 

 

w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy 

Stryszawa. 

 

          Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), 

 

Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Mając na celu realizację procesu rewitalizacji Gminy Stryszawa, przyjmuje się zasady wyznaczania 

składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji zgodnie z „Regulaminem Komitetu Rewitalizacji 

Gminy Stryszawa”, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) z dnia 9 października 2015 r. określa 

zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zgodnie z art. 3. ust. 1, 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 

realizacja w zakresie właściwości gminy stanowią jej zadania własne. 

Kluczowym założeniem rewitalizacji jest partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, 

prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym 

poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały Rada Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 2 zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się, uwzględniając funkcję 

Komitetu, oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum opiniujące i doradcze, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

gminy i lokalnej społeczności. Komitet będzie współpracował z samorządem w czasie przygotowania, 

realizacji i oceny procesu rewitalizacji, pełniąc funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy 

Stryszawa. 

Niniejsza Uchwała określa zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

Gminy Stryszawa. Uchwała została poddana konsultacjom społecznym w dniach 08.03.2017 r. - 

07.04.2017r. Obejmowały one w szczególności: 

1. Zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz 

zgłoszeniowy,   

2. Debatę publiczną dla mieszkańców Gminy Stryszawa i interesariuszy poświęconą projektowi 

uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy 

Stryszawa w dniu 24.03.2017 r w godzinach: 8:00-16:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. Nr 11. 

3. Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy Stryszawa i interesariuszy rewitalizacji poświęcone 

projektowi uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

Gminy Stryszawa w dniu 24.03.2017 r w godzinach: 8:00-16:00  w Urzędzie Gminy Stryszawa  pok. 

Nr 11. 

  

 


