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Regulamin Komitetu Rewitalizacji 

Miasta Oświęcim 

 

 

Rozdział I 

Zadania Komitetu Rewitalizacji 

 

 

§1. 

 

1. Komitet Rewitalizacji Miasta Oświęcim, zwany dalej Komitetem, stanowi forum 

współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy, wspiera działania 

Prezydenta Miasta Oświęcim w procesie rewitalizacji, a także sprawuje funkcję 

opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 oraz oceną przebiegu procesu 

rewitalizacji na obszarze Miasta Oświęcim.  

2. Komitet reprezentuje mieszkańców Miasta Oświęcim i interesariuszy rewitalizacji, 

lokalnych przedsiębiorców, środowiska naukowe, organizacje pozarządowe oraz inne 

grupy z Miasta Oświęcim.  

 

§2. 

 

1. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań 

odnoszących się do rewitalizacji Miasta Oświęcim.  

2. Komitet inicjuje oraz uczestniczy w opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta 

Oświęcim i zarządzeń Prezydenta Miasta Oświęcim związanych z rewitalizacją na 

obszarach Miasta Oświęcim.  

 

 

Rozdział II 

Organizacja i tryb pracy Komitetu 

 

§3. 

 

1. Członków Komitetu powołuje Prezydent Miasta Oświęcim w drodze zarządzenia.  

2. Komitet liczy nie mniej niż 13 i nie więcej niż 37 członków, w tym: 

1) nie więcej niż 5 przedstawicieli Urzędu Miasta Oświęcim i jednostek 

organizacyjnych wskazanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim,  

2) nie więcej niż 3 radnych wskazanych przez Radę Miasta w Oświęcimiu,  

3) 1 przedstawiciela wskazanego przez Oświęcimską Radę Seniorów,  
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4) 2 przedstawicieli wskazanych przez Młodzieżową Radę Miasta Oświęcim,  

5) nie więcej niż 7 przedstawicieli delegowanych przez Rady Osiedli obejmujące 

swoim zasięgiem tereny znajdujące się w obszarze rewitalizacji, tj. Osiedle 

Wschód, Osiedle Południe, Osiedle Zachód, Osiedle Stare Miasto, Osiedle Zasole, 

Osiedle Stare Stawy oraz Osiedle Domki Szeregowe, 

6) nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających 

prowadzić na obszarze rewitalizacji Miasta Oświęcim działalność społeczną,  

w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, 

7) nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających 

prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji Miasta Oświęcim,  

8) nie więcej niż 2 przedstawicieli środowiska naukowego i środowiska architektów 

oraz urbanistów, 

9) nie więcej niż 4 mieszkańców Miasta Oświęcim, nie będących członkami 

stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Miasta Oświęcim,  

10) nie więcej niż 5 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 

mieszkaniowych, których nieruchomości znajdują się w obszarze rewitalizacji 

Miasta Oświęcim,  

11) 1 przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,  

12) 1 przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.  

3. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu członków określonych  

w §3 ust. 2 pkt. 5-10 następuje w formie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku członków określonych  

w §3 ust. 2 pkt. 1-4 i 11-12 zgłoszenie do Komitetu następuje poprzez deklarację, 

której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

4. Deklaracje złożone w procedurze naboru przez przedstawicieli określonych  

w §3 ust. 2 pkt. 5-10 podlegają ocenie formalnej i merytorycznej Komisji 

Rekrutacyjnej powołanej przez Prezydenta Miasta. Złożone deklaracje w części dot. 

uzasadnienia wyboru kandydata zostaną poddane ocenie punktowej przez Komisję 

Rekrutacyjną. Członkami Komitetu zostaną te osoby spośród kandydujących, które 

zdobędą największą liczbę punktów, a ich kandydaturę zatwierdzi Prezydent Miasta. 

Formularz oceny formalnej i merytorycznej deklaracji członka Komitetu Rewitalizacji 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

5. Ostateczny skład Komitetu Rewitalizacji zatwierdza Prezydent Miasta i powołuje 

członków Komitetu w drodze zarządzenia.  

6. Istnieje możliwość bycia przedstawicielem tylko jednej z grup interesariuszy 

wskazanych w §3 ust. 2, w przypadku pełnienia funkcji w dwóch lub w wielu z nich 

jednocześnie.  

7. W skład Komitetu nie muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy 

wskazanych §3 ust. 2, pkt. 5-10. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata  

z ramienia grup interesariuszy określonych w §3 ust. 2, pkt. 5-10 procedurę naboru 

przeprowadza się ponownie. W przypadku bezskuteczne upływu terminu drugiego 

naboru Prezydent powołuje Komitet w składzie odpowiadającym przedstawicielom 

podmiotów wskazanych w §3 ust. 2, pkt. 1-4 i 11-12.  
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8. Informacja o naborze członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta www.um.oswiecim.pl w zakładce „Rewitalizacja”. Informacja będzie 

określała: 

1) termin naboru nie krótszy niż 14 dni,  

2) sposób i miejsce składania deklaracji,  

3) wzór deklaracji.  

9. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach  

2017-2025, którego ostatnim elementem jest opracowanie raportu z realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim, za którego powstanie 

odpowiada Przewodniczący Komitetu.  

10. Członkostwo w Komitecie może ustać w wyniku śmierci członka, osobistej rezygnacji 

złożonej na piśmie, wykluczenia na wniosek 2/3 członków Komitetu, w wyniku 

odwołania i jednoczesnego wskazania nowego przedstawiciela w przypadku 

przedstawicieli wskazanych przez podmioty wymienione w §3 ust. 2 pkt. 1-4 i 11-12, 

w wyniku odwołania przedstawiciela podmiotów wymienionych w §3 ust. 2 pkt. 5-10,  

lub wykluczenie decyzją Prezydenta po akceptacji ponad 1/2 pozostałych członków 

Komitetu. 

11. W przypadku odwołania przedstawiciela podmiotów wymienionych w §3 ust. 2  

pkt. 5-10 powołanie nowego przedstawiciela następuje w drodze otwartego naboru, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.   

12. Na wniosek 1/2 członków, Komitet może rozszerzyć swój skład z zastrzeżeniem  

§3 ust. 2.  

13. Lista członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej Urzędu www.um.oswiecim.pl 

w zakładce „Rewitalizacja” niezwłocznie po ustaleniu ostatecznej liczby członków 

Komitetu, o którym mowa w §3 ust. 2.  

 

§4. 

 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Prezydent Miasta Oświęcim.  

2. Spośród swojego składu, Komitet wybiera na pierwszym posiedzeniu Prezydium 

Komitetu.  

3. W skład Prezydium Komitetu wchodzą Przewodniczący Komitetu i dwóch Zastępców 

Przewodniczącego Komitetu.  

4. Wybór Prezydium Komitetu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów spośród powołanych członków Komitetu, przy wymaganej obecności 

przynajmniej połowy członków Komitetu.  

 

§5. 

 

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności 

wyznaczony Zastępca Przewodniczącego Komitetu.  

2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, w tym: 
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1) ustala porządek i termin obrad Komitetu w porozumieniu z Prezydentem Miasta, 

2) przewodniczy obradom Komitetu, 

3) reprezentuje Komitet,  

4) w porozumieniu z Prezydentem Miasta zaprasza członków stałych Komitetu oraz 

gości, 

5) inicjuje i organizuje prace Komitetu.  

3. Posiedzenia Komitetu zwoływane są również na wniosek Prezydenta.  

 

 

§6. 

 

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem Prezydenta 

Miasta, nie rzadziej niż raz na rok.  

2. Komitet może podjąć decyzję o powołaniu grup dla podobszarów rewitalizacji 

wyznaczonych w drodze Uchwały Nr XIX/362/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia  

24 lutego 2016 r. ws. wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

Miasta Oświęcim. Powołana grupa opracowuje propozycję stanowiska w sprawie,  

a następnie przedkłada je Przewodniczącemu Komitetu celem przyjęcia przez 

Komitet.  

3. W pracach Komitetu mogą brać udział osoby spoza jego grona (przedstawiciele 

różnych środowisk oraz specjaliści z zakresu działań podejmowanych na obszarze 

rewitalizacji) zaproszeni przez Prezydenta Miasta, Przewodniczącego, jego Zastępcę 

lub członków Komitetu. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem 

doradczym bez prawa do głosowania.  

4. Członkowie Komitetu o terminie, miejscu oraz porządku obrad będą powiadamiani co 

najmniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem.  

5. Komitet podejmuje decyzje w drodze konsensusu, tj. uzgodnienia wspólnego 

stanowiska lub zwykłą większością głosów przy wymaganej obecności co najmniej 

połowy członków Komitetu.  

6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się wszelkie 

ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu i każdorazowo sporządzana jest 

lista obecności. Protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego Komitetu,  

a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.  

7. Za podstawowy sposób komunikacji pomiędzy członkami Komitetu uznaje się 

spotkania i korespondencję elektroniczną.  

8. W przypadku, gdy Komitet zajmuje stanowisko w drodze głosowania, przedstawiciele 

Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli 

dotyczy ono projektów dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Prezydenta. 

9. Protokół z posiedzenia Komitetu będzie każdorazowo publikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej Urzędu 

www.um.oswiecim.pl w zakładce „Rewitalizacja”. 
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§7. 

 

1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach  

i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za 

utracone zarobki.  

 

§8. 

 

1. Obsługę Komitetu zapewnia komórka Urzędu Miasta wskazana przez Prezydenta 

Miasta Oświęcim. Do jej zadań należy w szczególności: 

1) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu,  

2) powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie  

i tematyce posiedzenia,  

3) przygotowywanie materiałów na posiedzenie Komitetu,  

4) archiwizacja dokumentów Komitetu.  

 

 

§9. 

 

1. Zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji wymagają stosownej uchwały Rady 

Miasta Oświęcim.  
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji  

Miasta Oświęcim 

 

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim 
(przyjęcie członka nastąpi po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim; 

dot. przedstawicieli opisanych w §3 ust. 2 pkt. 5-10) 

 

 

miejscowość, data: ………………………………… 

 

imię i nazwisko:……………………………………………………………………………… 

adres:………………………………………………………………………………………….  

telefon:………………………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………………………………… 

adres korespondencyjny 

 miejscowość………………………………………………………………………….. 

 ulica…………………………………………………………………………………… 

 numer domu…………………………………………………………………………. 

 kod pocztowy………………………………………………………………………… 

PESEL:………………………………………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego (lub innego dokumentu tożsamości):…………………….. 

 

Deklaruję chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim.  

Jestem przedstawicielem (właściwe proszę podkreślić): 

 wskazanym przez Radę Osiedla ………………….,  

 podmiotu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić na obszarze rewitalizacji Miasta 

Oświęcim działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych,  

 podmiotu prowadzącego lub zamierzającego prowadzić na obszarze rewitalizacji Miasta 

Oświęcim działalność gospodarczą,  

 środowiska naukowego i środowiska architektów oraz urbanistów,  

 mieszkańców Miasta Oświęcim, nie będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących  

w jednostkach organizacyjnych Miasta Oświęcim,  

 spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa 

społecznego, których nieruchomości znajdują się na obszarze rewitalizacji Miasta Oświęcim,  
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Uzasadnienie wyboru kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. 

Proszę opisać w jaki sposób Pani/Pana kwalifikacje, dotychczasowe doświadczenie zawodowe  

i doświadczenie społeczne będą przydatne w sprawach dotyczących przeprowadzenia i oceny procesu 

rewitalizacji, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025.  

 

 

 

 

 

Proszę opisać w jaki sposób będzie Pani/Pan komunikować się ze środowiskiem, które Pani/Pan 

reprezentuje w sprawach dotyczących GPR? 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………. oświadczam, iż 

1. Jestem zameldowany(a) na pobyt stały na terenie Miasta Oświęcim. 

2. Zapoznałem(am) się z „Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim”, 

3. Zobowiązuje się do przestrzegania „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim” 

4. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się do: 

a) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji,  

b) przedstawiania opinii reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu oraz 

przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025,  

c) zapoznawania się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu 

Komitetu,  

d) ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczących mojej osoby i wyłączyć się  

z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.  

5. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, nie 

byłem(am), skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez 

Urząd Miasta Oświęcim, w tym umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz BIP Urzędu 

Miasta Oświęcim mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności – 

nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu.  

 

 

………………………………………….. 

                                                                                                    czytelny podpis deklarującego 
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Dane podmiotu zgłaszającego kandydata (nie dotyczy przedstawicieli mieszkańców) 

nazwa podmiotu:……………………………………………………………………………………….. 

forma prawna:………………………………………………………………………………………….. 

nazwa rejestru i numer:……………………………………………………………………………… 

siedziba organizacji:……………………………………………………………………………………. 

telefon:…………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:........................................................................................................................................................ 

 

 

……….…….…….………….………..…… 

podpis osoby upoważnionej                                                       

do reprezentowania organizacji/instytucji 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji  

Miasta Oświęcim 

 

Deklaracja przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim 
(dot. przedstawicieli opisanych w §3 ust. 2 pkt. 1-4 i 11-12) 

 

 

miejscowość, data: ………………………………… 

 

imię i nazwisko:……………………………………………………………………………… 

telefon:………………………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………………………………… 

adres korespondencyjny 

 miejscowość………………………………………………………………………….. 

 ulica…………………………………………………………………………………… 

 numer domu…………………………………………………………………………. 

 kod pocztowy………………………………………………………………………… 

 

Deklaruję chęć przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim.  

Jestem przedstawicielem (właściwe proszę podkreślić): 

 Urzędu Miasta Oświęcim,  

 jednostki organizacyjnej Miasta Oświęcim (nazwa:……………………..),  

 Rady Miasta Oświęcim,  

 Oświęcimskiej Rady Seniorów,  

 Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim,  

 Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,  

 Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.  

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………. oświadczam, iż 

1. Zapoznałem(am) się z „Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim”, 

2. Zobowiązuje się do przestrzegania „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim” 

3. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się do: 

a) aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji,  

b) zapoznawania się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu 

Komitetu,  

c) ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczących mojej osoby i wyłączyć się  

z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.  
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4. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, nie 

byłem(am), skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. (Nie dotyczy członków 

Młodzieżowej Rady Miasta. W przypadku przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta 

wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na zasiadanie).   

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez 

Urząd Miasta Oświęcim, w tym umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz BIP Urzędu 

Miasta Oświęcim mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności – 

nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu.  

 

 

………………………………………….. 

                                                                                                    czytelny podpis deklarującego 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji  

Miasta Oświęcim 

 

 

FORMULARZ OCENY 

deklaracji członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Oświęcim 

 

Imię i nazwisko kandydata:………………………………………………………… 

Nazwa podmiotu zgłaszającego:……………………………………………………. 

 

 

OCENA FORMALNA 

 

Lp.  Kryterium TAK NIE Uwagi 

1. Czy deklaracja wpłynęła w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

   

2. Czy deklaracja została wypełniona 

na obowiązującym formularzu? 

   

3. Czy w deklaracji wypełniono 

wszystkie obowiązkowe pola? 

   

4. Czy deklaracja jest podpisana przez 

osoby uprawnione do reprezentacji 

podmiotu zgłaszającego?  
(nie dotyczy mieszkańców) 

   

5. Czy kandydat jest zameldowany na 

pobyt stały na terenie Miasta 

Oświęcim? 

   

6. Czy kandydat reprezentuje jeden z 

podmiotów wskazanych w §3 ust. 2 

pkt. 5-11 Regulaminu? 

   

7. Czy kandydat spełnia kryterium 

niekaralności? 

   

Podpis członka Komisji  
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OCENA MERYTORYCZNA 

 

Lp. Weryfikowana treść 

uzasadnienia 

Maksymalna 

liczba punktów 

Przyznana 

liczba punktów 

 

Uwagi 
1. Kwalifikacje, dotychczasowe 

doświadczenie zawodowe i 

doświadczenie społeczne 

przydatne w sprawach 

dotyczących przeprowadzenia i 

oceny procesu rewitalizacji, w 

ramach GPR Miasta Oświęcim 

na lata 2015-2025 

 

10 punktów 

  

2. Sposób komunikacji kandydata 

z reprezentowanym 

środowiskiem w sprawach 

dotyczących GPR 

 

10 punktów 

  

 

Łączna liczba punktów 

 

 

 

Podpis członka Komisji 

 

 

 

 

 

 
 


