UCHWAŁA Nr XXX.326.2017
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Na podstawie art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. z 2015r. poz. 1777, 1020, poz. 1250) oraz uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w
Supraślu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Supraśl na lata 2015-2023 - Rada Miejska w
Supraślu uchwala, co następuje:
§ 1. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik
do uchwały Nr XXX.326.2017
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 16 lutego 2017 r.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

§ 1. 1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, liczy od 14 -20 osób.
2. W skład Komitetu wchodzą osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy

Supraśl w tym:
a) 4 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Supraślu i jednostek organizacyjnych gminy
Supraśl wskazanych przez Burmistrza Supraśla,
b) 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Supraślu wskazanych przez Radę Miejską w
Supraślu,
c) 2 przedstawicieli mieszkańców z każdego obszaru rewitalizowanego,
d) od 2-4 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, działających
na terenie gminy Supraśl,
e) od 2-4 przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą.
3. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej
deklaracji.
4. Informacja o naborze i terminie zgłaszania kandydatów na członków do
Komitetu będzie podana do publicznej wiadomości, w tym na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego.
5. Członkostwo osób będących przedstawicielami podmiotów wymienionych w
ust. 2 pkt a – e ustaje z momentem zakończenia pełnienia przez nich funkcji, wygaśnięcia
mandatu radnego, śmierci lub rozwiązania stosunku jednostkach lub organach, o których
mowa w ust 2 pkt a-e.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, dokonuje się uzupełniającego powołania
członka Komitetu.
§ 2. 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Supraśla, powiadamiając
pisemnie członków Komitetu.
2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczący Komitetu.
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu następuje
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Komitetu obecnych
na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy składu Komitetu.
4. Pierwsze posiedzenie Komitetu, do chwili wyboru Przewodniczącego,
prowadzi najstarszy wiekiem członek Komitetu.
§ 3. 1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności

Wiceprzewodniczący Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, w tym:

1) ustala porządek i termin obrad Komitetu w uzgodnieniu z Burmistrzem Supraśla;
2) przewodniczy obradom Komitetu;
3) reprezentuje Komitet;
4) zaprasza na posiedzenia Komitetu przedstawicieli organów, instytucji organizacji, które

nie są reprezentowane w Komitecie;
5) inicjuje i organizuje prace Komitetu.
§ 4. 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu, z udziałem

Burmistrza Supraśla bądź jego Zastępcy lub Sekretarza Gminy.
2. W pracach Komitetu mogą brać udział osoby spoza jego grona, w tym
specjaliści z zakresu działań podejmowanych na obszarze rewitalizacji, zaproszeni przez
Przewodniczącego Komitetu. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem
doradczym bez prawa głosowania.
3. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie
lub w inny przyjęty przez Komitet sposób.
4. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół i lista obecności.
§ 5.1. Komitet zajmuje stanowisko w formie opinii. Opinia przyjmowana jest
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy
składu Komitetu.
§ 6. 1. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
2. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

