Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Załuski
Nr …..…………………………
z dnia…………………………

Ogłoszenie
Wójta Gminy Załuski
Na podstawie art.7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2017,
poz. 1023 ze zm.),
zawiadamia się o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego na członków Komitetu
Rewitalizacji Gminy Załuski, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Komitetu
Rewitalizacji, przyjętym Uchwałą Nr 235/XLV/2018 Rady Gminy w Załuskach z dnia
5 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Załuski.
2. Nabór uzupełniający będzie trwał od 28 maja 2018 r. do 05 czerwca 2018 r. włącznie
3. Osoby zainteresowane mogą składać Formularz zgłoszeniowy na członka komitetu
rewitalizacji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Załuskach; lub przesłać drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Gminy, Załuski 67, 09-142 Załuski z dopiskiem
na kopercie „Komitet Rewitalizacji – nabór uzupełniający”.
4. Członkowie Komitetu Rewitalizacji pracują społecznie – bez wynagrodzenia.
5. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy
Załuski. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji
zarządzeniem Wójta Gminy Załuski zgodnie z limitami osobowymi określonymi
w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr
235/XLV/2018 Rady Gminy w Załuskach z dnia 5 lutego 2018r.
6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) nie podpisane
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
3) przesłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy.
7. W przypadku bezskuteczności drugiego naboru, tj. braku kandydatur grup
interesariuszy dla których organizowany jest nabór uzupełniający, stanowiska
pozostaną nieobsadzone.
8. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych do członkostwa w Komitecie niż
limit ilościowy określony w § 2 ust 2. Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, wybór
członków w danej grupie nastąpi w drodze losowania. Informacja o terminie
i miejscu losowania zostanie przekazana do wiadomości mieszkańców w sposób
zwyczajowo przyjęty przynajmniej na 7 dni przed losowaniem.
9. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje i zapoznać
się z dokumentami w Urzędzie Gminy w Załuskach, pok. Nr 6 lub telefonicznie
pod numerem 23 661901213 wew. 104.

Sporządziła: A. Ślubowska

