
P  R  O  J  E  K  T 

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA  

KOMITETU REWITALIZACJI 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 

rewitalizacji z organami Gminy Miasta Gdyni oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 

dla Prezydenta Miasta Gdyni. 

2. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii i stanowisk oraz rekomendowania rozwiązań 

w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. 

3. Komitet opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Gdyni oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni 

związanych z rewitalizacją. 

4. Kadencja Komitetu trwa trzy lata od momentu jego powołania. 

5. Za przeprowadzenie naboru członków Komitetu odpowiada Prezydent Miasta Gdyni. 

6. Komitet powoływany jest przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia. 

§ 2 

1. Komitet liczy nie więcej niż 23 członków, w tym: 

1) 6 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników 

wieczystych nieruchomości, podmiotów zarządzających nieruchomościami, w tym spółdzielni 

mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego – 

po jednym przedstawicielu z każdego podobszaru rewitalizacji; 

2) 4 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność społeczną na obszarze Gminy Miasta 

Gdyni, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, których działalność statutowa 

dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie 

przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne; 

3) 5 przedstawicieli rad dzielnic - po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której 

wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni; 

4) 3 przedstawicieli Rady Miasta; 

5) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni. 

2. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym 

za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw 

publicznych. 

3. Członkiem Komitetu nie może być osoba niepełnoletnia. 

 

Rozdział 2 

Zasady wyznaczania członków Komitetu Rewitalizacji 

§ 3 

1. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza nabór na członków Komitetu na 14 dni przed rozpoczęciem 

naboru w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Członkowie Komitetu, o których mowa: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 są wskazywani w ramach procedury opisanej w § 4; 

2) w § 2 ust. 1 pkt 2 są wskazywani przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego; 



3) w § 2 ust. 1 pkt 3 są wskazywani przez właściwe rady dzielnic w formie uchwały; 

4) w § 2 ust. 1 pkt 4 są wskazywani przez Radę Miasta w formie uchwały; 

5) w § 2 ust. 1 pkt 5 są wskazywani przez Prezydenta Miasta Gdyni. 

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 mają 45 dni na wskazanie członków Komitetu 

od momentu ogłoszenia naboru.  

§ 4 

1. Kandydat na członka Komitetu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 składa formularz zgłoszeniowy 

wraz z listą poparcia podpisaną, przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców danego 

podobszaru rewitalizacji.  

2. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z listą poparcia przyjmuje Prezydent Miasta Gdyni. 

3. Kandydat na członka, o którym mowa w ust. 1, może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy. 

4. Czas na złożenie formularza, o którym mowa w ust. 1 nie może być krótszy niż 21 dni.  

5. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, o których mowa ust. 1, do kandydata 

kierowane jest wezwanie o uzupełnienie dokumentacji. Uzupełnienia dokumentacji będzie można 

dokonać tylko raz. W przypadku, gdy kandydat na członka Komitetu nie uzupełni dokumentacji 

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania – jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone. 

6. Dokumenty złożone w ramach naboru kandydatów na członków Komitetu nie podlegają zwrotowi. 

7. W przypadku, gdy dla podobszaru rewitalizacji zgłosi się więcej niż jedna osoba chcąca 

reprezentować grupę interesariuszy, o której mowa w § 2 ust. 1, kandydaci będą mogli wyłonić 

ze swojego grona osobę, która stanie się członkiem Komitetu. Wybór będzie mógł nastąpić 

na spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Gdyni.  

8. W przypadku nie wyłonienia członków Komitetu w trybie, o którym mowa w ust. 1, członka 

Komitetu dla danego podobszaru rewitalizacji wskaże spośród kandydatów Prezydent Miasta 

Gdyni.  

9. Kandydaci, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, spełniający wymagania formalne, ale którzy nie 

zostali powołani do Komitetu, zostaną umieszczeni na listach rezerwowych odpowiadających 

poszczególnym podobszarom rewitalizacji. 

§ 5 

1. W przypadku, gdy liczba wyłonionych członków Komitetu jest mniejsza, niż wskazana dla 

poszczególnych grup interesariuszy, o których mowa w § 2 ust. 1, uruchomiony zostanie nabór 

uzupełniający dotyczący danej grupy interesariuszy. 

2. W przypadku bezskuteczności drugiego naboru, miejsca, na które nie udało się wyłonić członków, 

pozostają nieobsadzone.  

3. Prezydent Miasta Gdyni może powołać Komitet w niepełnym składzie po pierwszym naborze, 

co nie powoduje wadliwości działania Komitetu. 

 

Rozdział 3 

Zmiana składu komitetu 

§ 6 

1. W przypadku, gdy członek Komitetu nie może dłużej pełnić swojej funkcji, składa niezwłocznie 

pisemną rezygnację Przewodniczącemu, który występuje do Prezydenta Miasta Gdyni 

o powołanie nowego członka komitetu. 



2. W przypadku członków Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4, ich członkostwo wygasa 

z momentem cofnięcia rekomendacji podmiotu, z ramienia którego zostali wskazani na członka 

Komitetu. 

3. W przypadku członków Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, ich członkostwo wygasa 

z momentem odwołania przez Prezydenta Miasta z funkcji członka Komitetu 

4. Członkostwo w Komitecie wygasa w skutek śmierci członka Komitetu, utraty zdolności 

do czynności prawnych lub w skutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2.  

5. Na wniosek Komitetu Prezydent Miasta Gdyni odwołuje członka, który nie był obecny na co 

najmniej trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu. 

§ 7 

1. W przypadku wygaśnięcia członkostwa którejkolwiek z osób wchodzących w skład Komitetu, 

Prezydent Miasta Gdyni powołuje brakującego członka Komitetu z listy rezerwowej lub w drodze 

naboru uzupełniającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Naboru uzupełniającego nie przeprowadza się, jeżeli termin jego ogłoszenia przypadałby 

w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Komitetu. 

 

Rozdział 4 

Posiedzenia Komitetu 

§ 8 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu nowej kadencji zwołuje Prezydent Miasta Gdyni w terminie 30 dni 

od dnia podjęcia zarządzenia o zatwierdzeniu jego składu. 

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu wybierają spośród swego grona 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu. 

§ 9 

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał, z własnej inicjatywy 

lub na wniosek skierowany do Przewodniczącego przez: 

1) co najmniej 3 członków Komitetu – w terminie do 21 dni od dnia wpływu wniosku; 

2) Prezydenta Miasta Gdyni – w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Jeżeli od ostatniego posiedzenia Komitetu minęło co najmniej 6 miesięcy, Prezydent ma prawo do 

zwołania posiedzenia Komitetu w trybie nadzwyczajnym. 

4. Informacje na temat terminu, miejsca planowanego posiedzenia Komitetu, proponowanego 

porządku posiedzenia oraz materiały, które będą przedmiotem obrad powinny być przekazane 

członkom Komitetu na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem Komitetu drogą elektroniczną. 

5. Na każdym posiedzeniu sporządzany jest protokół i lista obecności 

6. Protokoły z posiedzeń Komitetu udostępniane są publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej miasta Gdyni.  

§ 10 

1. Komitet może powoływać grupy robocze zajmujące się zarówno poszczególnymi podobszarami 

rewitalizacji, jak i określonymi zagadnieniami tematycznymi o charakterze horyzontalnym. 



2. W pracach Komitetu mogą brać udział eksperci zewnętrzni, pracownicy samorządowi oraz inne 

osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub Prezydenta Miasta Gdyni.  

3. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym bez prawa do głosowania. 

§ 11 

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

nie przysługuje jego członkom wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży. 

2. W przypadku członków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, będących pracownikami Urzędu Miasta 

Gdyni lub jednostek budżetowych Miasta Gdyni, praca w Komitecie odbywa się w ramach 

obowiązków służbowych. 

Rozdział 5 

Sposób podejmowania decyzji 

§ 12 

1. Stanowiska Komitetu wyrażane są w formie uchwał przyjmowanych na posiedzeniu zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności połowy członków.  

2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również przyjmowanie uchwał poza posiedzeniami – 

w trybie pisemnym, w formie elektronicznej lub tradycyjnej, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu 

zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały. 

3. W przypadku, gdy Komitet będzie zajmował stanowisko w drodze głosowania, członkowie 

o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4-5 nie biorą udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono projektów 

dokumentów, których opracowanie jest zadaniem Prezydenta Miasta Gdyni; 

 

Rozdział 6 

Obsługa prac komitetu 

§ 13 

1. Obsługę organizacyjną i techniczną zapewnia Prezydent Miasta Gdyni. 

2. Do zadań związanych z obsługą organizacyjną i techniczną komitetu należy w szczególności: 

1) informowanie członków Komitetu o planowanych posiedzeniach; 

2) wsparcie Przewodniczącego Komitetu w realizacji zadań nałożonych na niego przez niniejszą 

uchwałę; 

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu; 

4) przesyłanie korespondencji związanej z pracami Komitetu do członków Komitetu; 

5) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Komitetu. 

 


