Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 16 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2020
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie naboru uzupełniającego na członków Komitetu Rewitalizacji
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) w związku z § 3 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do
uchwały nr XXXV/246/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad powoływania
Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu, zarządzam co następuje:
§ 1. 1 . Ogłaszam nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania i Rozwoju.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.174.2020
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 16 września 2020 r.
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do Komitetu Rewitalizacji
KOMITET REWITALIZACJI MIASTA MARKI
ZASADY I SKŁAD CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI
1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Burmistrza Miasta Marki
w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także
sprawuje
funkcje
opiniodawczo
–
doradcze
w sprawach
związanych
z opracowaniem
i wdrażaniem Programów Rewitalizacji Miasta Marki, oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Markach.
2. Komitet reprezentuje lokalne środowiska oraz mieszkańców Miasta Marki, organizacje pozarządowe
oraz inne grupy.
3. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i rozwiązań odnoszących się
do rewitalizacji Miasta Marki.
4. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń
Burmistrza Miasta Marki związanych z rewitalizacją.
ZASADY I SKŁAD CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI
1. Członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Marki w drodze Zarządzenia spośród osób, które
zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu.
2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do prac w Komitecie, niż wskazuje ust. 3, wybór
członków Komitetu następuje w drodze losowania niejawnego w poszczególnych grupach wskazanych
w ust. 3, z którego sporządzany jest protokół podlegający ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
3. Komitet liczy nie mniej niż 15 członków i nie więcej niż 26 członków, którzy pełnią funkcje społeczne.
Do składu Komitetu preferowani są:
1) nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego działających na obszarze Miasta Marki;
2) nie więcej niż 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Miasta Marki;
3) nie więcej niż 3 przedstawicieli Rady Miasta Marki
4) nie więcej niż 3 przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Marki;
5) naczelnicy wydziałów: Inwestycji i Zarządu Dróg, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami,
Planowania i Rozwoju, Spraw Społecznych i Zdrowia;
6) nie więcej niż 2 pracowników merytorycznych odpowiadających za rewitalizację ze strony Urzędu Miasta;
7) nie więcej niż 8 mieszkańców Miasta Marki, innych niż
i nie reprezentujących jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Marki.

wymienieni

w pkt. 1)-6)

4. Nabór uzupełniający kandydatów jest ograniczony do przedstawicieli mieszkańców.
5. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
6. Informacja o naborze uzupełniającym członków do Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Marki www.bip.marki.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki
www.marki.pl.
7. Przedstawiciele mieszkańców będący
być mieszkańcem/rezydentem Miasta Marki.

kandydatami

na

członków

Komitetu

muszą

8. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji określonego w dokumencie
dotyczącym programu rewitalizacji przyjętym przez Radę Miasta.
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9. Nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu trwa od dnia 16.09.2020 r. do dnia
15.10.2020 r.
10. Zgłoszenie kandydatów na członka Komitetu należy dokonać poprzez wypełnienie i złożenie
formularza zgłoszeniowego w formie skanu na adres anna.kozikowska@marki.pl
lub złożenie
go w wersji papierowej w terminie do 15.10.2020 r. do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta.
11. Członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Marki w drodze zarządzenia.
12. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.
13. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.
14. Osobą do kontaktu w sprawie naboru uzupełniającego jest Anna Kozikowska, tel. 22 781 10 03 wew.
360, e-mail: anna.kozikowska@marki.pl .
Zapraszam
wszystkich
zainteresowanych
mieszkańców
do udziału w naborze uzupełniającym na członków Komitetu Rewitalizacji.
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Kraj: PL
Data podpisu: 16 września 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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