
Projekt 

U C H W A Ł A   Nr  …………….. 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia …………… 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7. ust. 2-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala co 

następuje:  

§ 1. 

W uchwale Nr 287/XXXV/17 Rady  Miasta  Milanówka z dnia 18 maja 2017 r.  w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy 

Milanówek, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy 

Milanówek, stanowiącego załącznik do uchwały, otrzymuje brzmienie o treści załącznika  

nr 1 i załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Przewodnicząca 

  Rady Miasta Milanówka  

 

 mgr Małgorzata Trębińska 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 

czerwca 2017 r. stwierdzającym nieważność uchwały Nr 287/XXXV/17 Rady  Miasta  

Milanówka z dnia 18 maja 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek w zakresie pkt I część nr V pt. 

„Oświadczenie Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji” załącznika nr 1 do 

Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek, stanowiącego załącznik do uchwały 

usunięto zapis dotyczący oświadczenia kandydata brzmiący: „Jestem zameldowana/-y na 

pobyt stały na terenie Gminy Milanówek”. 

 W związku z faktem, iż Załącznik nr 2 do Regulaminu, Formularz oceny formalnej 

zgłoszenia członka Komitetu Rewitalizacji zawiera weryfikację zameldowania kandydata 

usunięto w nim pkt 5 brzmiący: „Czy  kandydat jest zameldowany na pobyt stały na terenie 

miasta Milanówka”. 

 Zgodnie z ww. rozstrzygnięciem takim zapisem ograniczono prawo interesariuszy 

rewitalizacji do wyłaniania swoich przedstawicieli.  

 

 Pozostałe zapisy w załącznikach nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Aleksandra Żuraw 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr …………………………….. 

 

 

Formularz zgłoszenia członka Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek 

 

I. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

 

II. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

Adres do korespondencji  

Adres mailowy  

Nr telefonu  

 

III. Jestem przedstawicielem: (zaznaczyć „X” we właściwym wierszu) 

 

mieszkańców obszaru rewitalizacji   

sektora społecznego tj. organizacji pozarządowej 

działającej na terenie Gminy Milanówek  

 

podmiotu, którego działalność gospodarcza jest 

zarejestrowana na terenie Gminy Milanówek 

 

 

 

IV. Uzasadnienie 

 

1. Proszę opisać w jaki sposób Pani/Pana kwalifikacje, dotychczasowe doświadczenie zawodowe  

i zaangażowanie społeczne będą przydatne w sprawach dotyczących przygotowania, 

przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Milanówka na lata 2017-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proszę opisać, w jaki sposób będzie Pani /Pan komunikować się ze środowiskiem, które 

Pani/Pan reprezentuje, w sprawach dotyczących GPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Oświadczenia kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

Ja, niżej podpisany(a)....................................................... oświadczam, iż: 

 

I. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się: 

a. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji, 

b. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji oraz 

przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023, 

c. zapoznawać się z postępami prac w zakresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Milanówka na lata 2017-2023, 

d. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu 

Rewitalizacji, 

e. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania 

decyzji w zakresie, którego ten dotyczy. 

 

II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji. 

 

III. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam w pełni z praw publicznych, nie 

byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez 

Urząd Miasta Milanówka, w tym umieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz w BIP 

Gminy Milanówek mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności, nazwy 

reprezentowanego przeze mnie podmiotu oraz danych kontaktowych (e-mail lub nr telefonu). 

 

............................................. 

(data, czytelny podpis) 

 

Poniższe punkty dotyczą sytuacji, gdy kandydat na członka jest reprezentantem organizacji 

pozarządowej oraz przedsiębiorcy  

 

VI. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata  

Nazwa podmiotu  

Forma prawna  

Nazwa rejestru i numer  

Siedziba organizacji  

Nr telefonu  

Adres mailowy  

 

VII. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu  

Imię i nazwisko Funkcja 

  

  

 

VIII. Czytelne podpisy (lub podpisy nieczytelne wraz z pieczątką) osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu zgłaszającego 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr …………………………….. 

 
FORMULARZ OCENY FORMALNEJ 

zgłoszenia członka Komitetu Rewitalizacji  

Imię i nazwisko Kandydata  

Nazwa podmiotu zgłaszającego  

OCENA FORMALNA 

Lp. Weryfikowany element Tak Nie Uwagi 

1 
Czy zgłoszenie wpłynęło w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 
   

2 
Czy zgłoszenie zostało wypełnione 

według obowiązującego formularza?  
   

3 
Czy zgłoszenie zawiera wszystkie 

wymagane informacje? 
   

4 

Czy zgłoszenie jest podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentacji 

podmiotu zgłaszającego? 

   

5 

Czy kandydat reprezentuje jeden  

z podmiotów/środowisk wymienionych 

w § 2 pkt. 2 lit. c) – e) Regulaminu?  

   

6 

Czy kandydat załączył listę poparcia 

podpisaną przez właściwą liczbę 

osób/przedstawicieli podmiotów? 

   

7 
Czy kandydat spełnia kryterium 

niekaralności? 
   

Podpis członka Komisji  

  

 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

Weryfikowana treść uzasadnienia 

(pkt III formularza zgłoszenia) 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Przyznana 

liczba 

punktów 

Uwagi/ 

Uzasadnienie 

Kwalifikacje przydatne z punktu widzenia 

przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji 
0-2   

Doświadczenie zawodowe przydatne z punktu 

widzenia przygotowania, przeprowadzenia  

i oceny procesu rewitalizacji 

0-3   

Potwierdzenie zaangażowania społecznego 

przydatnego z punktu widzenia przygotowania, 

przeprowadzenia i oceny procesu rewitalizacji 

0-5   

Sposób komunikacji Kandydata  

z reprezentowanym środowiskiem w sprawach 

dotyczących GPR 

0-5   

Łączna liczba punktów  

Podpis członka Komisji  

 

 

 
 


