
Komitet Rewitalizacji

Gdańsk, 25 kwietnia 2017



Konsultacje społeczne

31 marca – 2 maja 2017

konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

3 formy konsultacji:
1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z 

wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
2. zbieranie uwag ustnych do protokołu (siedziba Biura Rozwoju Gdańska, 

pok. nr 1, parter od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30)
3. otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji



Komitet Rewitalizacji

Z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:

Art. 7. 1. 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, burmistrza albo prezydenta miasta (…) 

2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 
ustala się, uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa w ust. 1, oraz 
zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli. 

„Regulamin określający zasady wyznaczania składu
oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”



Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne

▪ definicja z ustawy o rewitalizacji

▪ uprawnienia Komitetu:
-wyrażanie opinii, stanowisk
-rekomendowanie rozwiązań w kwestiach związanych z rewitalizacją

▪ do 25 członków - przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji

▪ skład powoływany przez Prezydenta Miasta Gdańska w drodze zarządzenia

▪ 5-letnia kadencja



1. Członkowie wybierani w trybie otwartego naboru:
• przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji
• przedstawiciele właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, itp.  w 
obszarach rewitalizacji
• przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasta Gdańska (innych niż mieszkańców 
obszarów rewitalizacji)
• przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
• przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność społeczną

2. Członkowie wyznaczani przez odpowiednie jednostki:
• Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
• Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska
• Rada Miasta Gdańska
• Rady Dzielnic działających na obszarze rewitalizacji

Udział przedstawicieli każdej z ww. grup nie jest warunkiem koniecznym

Rozdział 2. 
Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji



Rozdział 3. 
Zmiana składu Komitetu

▪ Prezydent może odwołać Członka Komitetu w przypadku:
- skazania prawomocnym wyrokiem sądowym
- nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Komitetu
- złożenia rezygnacji
- śmierci

▪ Członkostwo wygasa wraz z zakończeniem pełnienia funkcji w podmiotach 
wyznaczających swoich przedstawicieli na Członków Komitetu

▪ Niepełny skład Komitetu może zostać uzupełniany z listy rezerwowej 
kandydatów na Członków lub w drodze naboru uzupełniającego 



Rozdział 4. 
Posiedzenia Komitetu

▪ Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu wskazany przez 
Prezydenta Miasta Gdańska lub Zastępca Przewodniczącego Komitetu 
powołany spośród Członków wybranych w trybie naboru otwartego

▪ posiedzenia komitetu zwoływane przez Przewodniczącego Komitetu co 
najmniej 1 raz na kwartał

▪ możliwy udział ekspertów w dziedzinie rewitalizacji i innych gości (z głosem 
doradczym, bez prawa do głosowania)

Za udział w posiedzeniach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, 
dieta ani zwrot kosztów podróży.



Rozdział 5. 
Sposób podejmowania decyzji

▪ stanowisko wyrażane w formie opinii przyjmowanej w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów

▪ w przypadku równowagi głosów decydującym głosem jest głos 
Przewodniczącego Komitetu

▪ w przypadku  50% lub więcej głosów „wstrzymujących się” dyskusja jest 
kontynuowana a głosowanie jest powtarzane



Rozdział 6. 
Obsługa prac Komitetu

▪ Sekretariat Komitetu – Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego
Biura Rozwoju Gdańska

▪ zadania Sekretariatu:
- organizacja posiedzeń Komitetu
- sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu
- wsparcie Przewodniczącego Komitetu w realizacji zadań
- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji



Dziękujemy za uwagę

Biuro Rozwoju Gdańska
Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, parter
E-mail: rewitalizacja@brg.gda.pl

Tel. 58 308 44 28


