
Ogłoszenie 

 

zmieniające ogłoszenie z dnia 05.01.2018 r (ORG.0051.6.2018) 

 

W związku z brakiem możliwości wybrania członka Komitetu Rewitalizacji spośród Rady Miasta 

Milanówka w terminie 05.01.2018 r – 02.02.2018 r. wskazanym  w ogłoszeniu ORG.0051.6.2018  

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

 

ogłasza nowy nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek, zgodnie  

z procedurą przyjętą Uchwałą Nr 332/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy 

Milanówek 

 

Komitet Rewitalizacji 
1. Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy  

w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 

opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Milanówka, w sprawach dotyczących opracowania  

i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 oraz oceny 

przebiegu procesu rewitalizacji. 

2. Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Milanówek i interesariuszy, lokalne środowiska 

gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz inne grupy z Gminy Milanówek. 

3. Komitet liczy od 5 do 11 członków, w tym: 

a) od 1 do 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych, 

b) 1 przedstawiciel Rady Miasta Milanówka, 

c) od 1 do 2 przedstawicieli obszaru rewitalizacji (osoby fizyczne-mieszkańcy) wskazanego  

w Programie, 

d) od 1 do 2 przedstawicieli sektora społecznego, tj. organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy Milanówek, 

e) od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Milanówek, 

f) 1 przedstawiciel Rady Seniorów Miasta Milanówka. 

4. Istnieje możliwość bycia przedstawicielem tylko jednej z grup interesariuszy w przypadku pełnienia 

funkcji w dwóch lub w wielu z nich równocześnie. W skład Komitetu nie muszą wchodzić 

przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy. 

5. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo  

z winy umyślnej lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych. 

6. Kadencja Komitetu trwa od dnia powołania do czasu zakończenia procesu rewitalizacji ustalonego na 

lata 2017 - 2023, którego ostatnim etapem jest opracowanie raportu z realizacji Programu Rewitalizacji. 

 

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 

1. Członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Milanówka w drodze zarządzenia. 

2. W skład Komitetu nie muszą wchodzić przedstawiciele wszystkich grup interesariuszy wskazanych  

w pkt. 2. 

3. Przedstawiciele Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych będą wskazani przez Burmistrza, 

przedstawiciel Rady Miasta Milanówka będzie wyznaczany przez Radę Miasta na wniosek Burmistrza, 

natomiast przedstawiciel Rady Seniorów będzie wyznaczany przez Radę Seniorów Miasta Milanówka. 

4. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) i tylko 

jako przedstawiciel jednej z grup interesariuszy wskazanych w § 2 pkt 2 lit. c)-e), co potwierdzone 

zostanie listą poparcia podpisaną przez co najmniej: 

a) 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji, w przypadku przedstawiciela o którym mowa  

w § 2 pkt 2 lit. c), 

b) 4 organizacje pozarządowe (działające na terenie miasta) w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późniejszymi 

zmianami) w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. d), 

c) 10 przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zmianami), którzy mają zarejestrowaną działalność 



gospodarczą na terenie Gminy Milanówek, w przypadku przedstawiciela, o którym mowa w § 2 pkt 

2 lit. e). 

5. W przypadku niezgłoszenia się żadnego kandydata z ramienia grup interesariuszy określonych w pkt. 2 

lit. c) – e) procedurę naboru przeprowadza się ponownie. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 

drugiego naboru Burmistrz powołuje Komitet w składzie odpowiadającym przedstawicielom 

podmiotów wskazanych w pkt. 2 lit. a), b), f) w ramach maksymalnych limitów. 

6. Zgłoszenia złożone w procedurze naboru podlegają ocenie formalnej Komisji powołanej przez 

Burmistrza Miasta Milanówka. 

7. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń złożonych w terminie i spełniających kryteria formalne, jest większa 

od liczby miejsc w Komitecie, zgłoszenia poddane zostaną ocenie merytorycznej przez Komisję. 

8. Formularz oceny formalnej i merytorycznej zgłoszenia członka Komitetu Rewitalizacji Gminy 

Milanówek stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

9. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie 

przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki. 

 

Termin, sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego  

 

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji  będzie trwał od 23.01.2018 r. do 

19.02.2018 r. 
Formularz zgłoszenia (wraz z listą poparcia jeśli dotyczy) należy złożyć: 

 osobiście w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 / ul. Spacerowa 4, z dopiskiem: „Nabór 

na członków Komitetu Rewitalizacji” 

 drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek, 

z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji” (decyduje data wpływu) 

 drogą elektroniczną w formie skanu na adres: aleksandra.zuraw@milanowek.pl  

z dopiskiem: „Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji”. 

 

Informacja o naborze członków do Komitetu zastaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Milanówka. 

 

Osobą do kontaktu w sprawie naboru jest Aleksandra Żuraw, tel. 22 758 30 61 wew. 228 e-mail: 

aleksandra.zuraw@milanowek.pl 

 

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na 

wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

 

        Burmistrz Miasta Milanówka   

                

 

                  Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORG.0051.24.2018 [wywieszono od dnia 23.01.2018 r. do dnia 19.02.2018 r.] 
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