
UCHWAŁA NR XXXIV/354/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie 
Poręba 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie 
Poręba, określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Regulamin Komitetu Rewitalizacji W Gminie Poręba 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§1 

1. Komitet Rewitalizacji w Gminie Poręba, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z Burmistrzem Miasta Poręba oraz Radą Gminy Poręba w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. 

2. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Poręba w zakresie związanym z procesem 
rewitalizacji. 

3. Komitet powoływany jest przez Burmistrza Miasta Poręba w formie zarządzenia. 
4. Kadencja Komitetu Rewitalizacji trawa pięć lat od momentu jego powołania. 
5. Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny i honorowy, zatem członkom nie 

przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży. 

§2 

1. Komitet Rewitalizacji składa się z przedstawicieli interesariuszy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i liczy nie więcej niż 9 członków, w tym: 

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego – 1 
przedstawiciel, 

b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w lit. a powyżej – 1 przedstawiciel, 
c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą – 1 

przedstawiciel, 
d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne – 1 przedstawiciel, 
e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – 3 przedstawicieli, 
f) organy władzy publicznej – 1 przedstawiciel, 
g) podmioty, inne niż wymienione w lit. f powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa – 1 przedstawiciel, 
2. Członkami Komitetu Rewitalizacji mogą być osoby: 
1) pełnoletnie; 
2) nieskazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd 

orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych; 
3) posiadające zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych. 

Rozdział 2 
Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 

§3 

1. Burmistrz Miasta Poręba ogłasza, w sposób zwyczajowo przyjęty, nabór na członków Komitetu 
Rewitalizacji na 14 dni przed rozpoczęciem naboru, wyznaczając formę, sposób i termin składania 
formularzy zgłoszeniowych. 

2. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji składają do Burmistrza Miasta Poręba formularze 
zgłoszeniowe określone w załączniku nr 1 do regulaminu. 

3. Termin składania formularzy zgłoszeniowych na członka Komitetu Rewitalizacji nie może być krótszy niż 
14 dni.  

4. W przypadku bezskuteczności naboru i braku kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, wolne 
miejsca pozostają nieobsadzone. 

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/354/22

Rady Miasta Poręba

z dnia 28 lutego 2022 r.
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§4 

1. Każdy kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji może złożyć tylko jeden formularz wraz z niezbędnymi 
dokumentami, o których mowa w ust. 2. 

2. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji zobowiązani są przedłożyć Burmistrzowi Miasta Poręba 
dokument potwierdzający udzielenie poparcia przez reprezentowaną grupę interesariuszy według 
następujących wytycznych: 

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego -  
lista poparcia zawierająca minimum 10 podpisów; 

b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w lit. a powyżej lista poparcia zawierająca minimum 5 podpisów; 
c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą - lista 

poparcia zawierająca minimum 5 podpisów; 
d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne - lista poparcia zawierająca minimum 5 podpisów; 
e) przedstawiciele Rady Miasta Poręba - lista poparcia zawierająca podpisy minimum 3 radnych; 
f) przedstawiciele Burmistrza Miasta Poręba  – delegacja przełożonego, 
g) organy władzy publicznej – 1 przedstawiciel – delegacja przełożonego, 
h) podmioty, inne niż wymienione w lit. g, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa – 

1 przedstawiciel – delegacja przełożonego. 

§5 

1. Kandydaci spełniający warunki określone w §4 powoływani są zarządzeniem Burmistrza Miasta Poręba na 
członków Komitetu Rewitalizacji. 

2. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż wymagana liczba członków Komitetu Rewitalizacji tworzona jest 
lista rezerwowa według kolejności zgłoszeń. 

§6 

1. Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ustaje w przypadku: 
1) złożenia do Burmistrza Miasta Poręba pisemnej rezygnacji przez członka; 
2) wycofania poparcia przez grupę interesariuszy złożonego pisemnie do Burmistrza Miasta Poręba; 
3) stwierdzenia przez sekretarza nieobecności członka na dwóch kolejnych posiedzeniach; 
4) śmierci członka; 
5) utraty przez członka zdolności prawnej lud zdolności do czynności prawnych. 
2. W przypadku ustania członkostwa którejkolwiek z osób wchodzących w skład Komitetu Rewitalizacji, 

Burmistrz Miasta Poręba powołuje brakującego członka z listy rezerwowej lub po przeprowadzeniu naboru 
uzupełniającego. 

Rozdział 3 
Zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

§7 

1. Komitet Rewitalizacji wyraża swoje stanowisko w formie uchwały przyjmowanej na posiedzeniu zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum połowy członków. 

2. Komitet Rewitalizacji obraduje podczas posiedzeń odbywających się stacjonarnie lub zdalnie zwoływanych 
przez Burmistrza Miasta Poręba. 

3. O terminie, miejscu i formie posiedzenia Komitetu Rewitalizacji członkowie informowani są poprzez 
wiadomość e-mail.  

4. Materiały będące przedmiotem obrad Komitetu Rewitalizacji udostępniane są w formie elektronicznej. 

§8 

1. Komitet Rewitalizacji powołuje na pierwszym posiedzeniu swoich reprezentantów, w tym: 
1) przewodniczącego; 
2) wiceprzewodniczącego; 
3) sekretarza. 
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2. Do obowiązków przewodniczącego należy: 
1) kierowanie pracą Komitetu Rewitalizacji; 
2) prowadzenie obrad Komitetu Rewitalizacji; 
3) akceptacja protokołów i stanowisk Komitetu Rewitalizacji. 
3. Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki w prowadzeniu obrad w przypadku nieobecności 

przewodniczącego. 
4. Do obowiązków sekretarza należy prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji, w tym: 
1) stwierdzanie kworum na podstawie listy obecności; 
2) sporządzanie protokołu z posiedzeń; 
3) formułowanie stanowiska Komitetu Rewitalizacji. 

§9 

1. Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu Rewitalizacji zapewnia Burmistrz Miasta Poręba. 
2. Obsługa organizacyjna i techniczna obejmuje: 
1) powołanie Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta Poręba; 
2) zwoływanie posiedzeń Komitetu Rewitalizacji i udostępnianie członkom materiałów będących przedmiotem 

obrad oraz niezbędnych narzędzi technicznych; 
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji; 
4) udostępnianie dokumentacji Komitetu Rewitalizacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

§10 

1. Nadzór nad Komitetem Rewitalizacji przyjmuje Burmistrz Miasta Poręba. 
2. Zmiana Regulaminu Komitetu Rewitalizacji następuje w drodze uchwały Rady Miasta Poręba 
3. Realizacja postanowień Regulaminu Komitetu Rewitalizacji należy do członków Komitetu Rewitalizacji; 
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LISTA POPARCIA 
KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI 

 
Imię i nazwisko kandydata 
na członka Komitetu Rewitalizacji  

 
Składając podpis: 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
niniejszej liście poparcia w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Poręba; 2) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych; 3) zostałam/em poinformowany, że moje dane osobowe będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Poręba, 
oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 

l.p. Imię Nazwisko Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    
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18.    

19.    

20.    
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z 
regulacji o ochronie danych osobowych: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Poręba; dane adresowe: ul. 
Dworcowa 1, 42-480 Poręba, 
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych poprzez: email: …………………………, telefonicznie: ……………………….. lub 
pisemnie na adres Administratora danych, 
3) Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z naborem na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Poręba, będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z naborem, a w przypadku kandydata na 
Członka Komitetu także w związku z pracami i działalnością Komitetu. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO), 
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli ich Pani/Pan nie podadzą, nie będziemy mogli 
uwzględnić Pani/Pana głosu na liście poparcia lub rozpatrywać Pani/Pana kandydatury na Członka Komitetu 
Rewitalizacji. Z danych osobowych potrzebnych do celów określonych w pkt 3) będziemy korzystać przez 
czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO), 
5) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 
a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług 
IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi 
poleceniami, 
b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom 
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 
6) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu, 
7) Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię), 
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim 
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 21 RODO ; 
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI 

1. Dane kandydata: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

 
2. Reprezentowana grupa interesariuszy: 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się 
na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa 
budownictwa społecznego 

 

pozostali mieszkańcy gminy  

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 
działalność gospodarczą  

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 
działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne  

przedstawiciele Rady Miasta Poręba  

przedstawiciele Burmistrza Miasta Poręba  

organy władzy publicznej  

pozostałe podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 
Skarbu Państwa  

 
3. Załącznik do formularza zgłoszeniowego: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………. 
 
4. Oświadczenia kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji: 

Oświadczam, że nie jestem osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy 
umyślnej oraz sąd nie orzekł wobec mnie środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu 
przeprowadzenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji. Administratorem danych osobowych jest 
Burmistrz Miasta Poręba. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach 
jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

………………………………………..…………
.. 

……………………………………………………………
.. 

Poręba, dnia Czytelny podpis 
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Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim 
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z 
regulacji o ochronie danych osobowych: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Poręba; dane adresowe: ul. 
Dworcowa 1, 42-480 Poręba, 
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych poprzez: email: ……………, telefonicznie: ………………………… lub pisemnie 
na adres Administratora danych, 
3) Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z naborem na Członka Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Poręba będziemy wykorzystywać wyłącznie w celach związanych z naborem, a w przypadku kandydata na 
Członka Komitetu także w związku z pracami i działalnością Komitetu. Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 a) RODO), 
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jeśli ich Pani/Pan nie podadzą, nie będziemy mogli 
uwzględnić Pani/Pana głosu na liście poparcia lub rozpatrywać Pani/Pana kandydatury na Członka Komitetu 
Rewitalizacji. Z danych osobowych potrzebnych do celów określonych w pkt 3) będziemy korzystać przez 
czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO), 
5) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 
a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom 
usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi 
poleceniami, 
b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom 
prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 
6) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu, 
7) Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię), 
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, 
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim 
Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na 
przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie; 
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach 
określonych w art. 21 RODO ; 
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 
g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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