OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji zgodnie
z procedurą przyjętą Uchwałą nr XXX/372/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia
28 września 2016
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa do dnia 21 listopada 2016.
Kandydatury należy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go:
- pocztą na adres Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź z dopiskiem na kopercie
"KOMITET REWITALIZACJI"
- e-mailem: na adres rewitalizacja@um.czeladz.pl
- lub osobiście w pokoju nr 18 – Referat Funduszy Zewnętrznych w budynku dawnego Hotelu przy
Stadionie MOSiR.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach
dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczodoradczą dla Burmistrza Miasta Czeladź w obszarze rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdą interesariusze reprezentujący trzy sektory:
1. sektor społeczny (w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup mieszkańców, wspólnot
mieszkaniowych),
2. sektor gospodarczy (w tym przedstawiciele samorządów gospodarczych, pracodawców
i pracowników)
3. sektor publiczny.
Każdy z sektorów musi być reprezentowany w składzie Komitetu, przy czym reprezentanci sektora
publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu Komitetu, a przedstawiciele sektora społecznego
i gospodarczego nie mniej niż 20% każdy, składu Komitetu. Skład Komitetu liczyć będzie łącznie
minimum 7 osób a maksymalnie 11 osób.
Kandydaci mogą być zgłaszani przez :
- Burmistrza Miasta Czeladź
- Radę Miejską
- grupę minimum 15-tu mieszkańców
- wspólnotę mieszkaniową

- organizację pozarządową
- przedstawicieli pracodawców

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż skład docelowy Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Czeladź może zasięgnąć opinii Rady Miejskiej lub podjąć decyzję samodzielnie, przy
uwzględnieniu reprezentacji wszystkich trzech sektorów.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie
przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.
Komitet Rewitalizacji zostanie powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza.

