ZARZĄDZENIE Nr 62/17
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie naboru kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2017r., poz. 1023 ze zm.) oraz Rozdział 1 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji, stanowiących załącznik do Uchwały Nr XXXVI/243/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z
dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji dla Gminy Olszewo-Borki, zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, w terminie od 24 sierpnia 2017r.
do 7 września 2017r.
§2
1. Treść ogłoszenia o naborze, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszewo-Borki,
b) na stronie internetowej pod adresem: www.olszewo-borki.pl
§3
Zgłoszenia kandydatów do Komitetu należy dokonać w formie pisemnej deklaracji, której wzór
stanowi załącznik do ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
§4
1. Formalnej i merytorycznej oceny deklaracji zgłoszeniowej, o której mowa w § 3, dokona Komisja
powołana przez Wójta Gminy Olszewo-Borki odrębnym zarządzeniem.
2. Komisja przedstawi Wójtowi Gminy Olszewo-Borki rekomendacje kandydatów na członków
Komitetu Rewitalizacji.
3. Wyboru składu osobowego Komitetu Rewitalizacji dokona Wójt Gminy Olszewo-Borki.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Olszewo-Borki
Krzysztof Szewczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 62/17
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Olszewo-Borki
ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Olszewo-Borki
Warunki naboru:
1. Do naboru mogą przystąpić następujący przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji:
1) mieszkańcy, w tym również członkowie grup nieformalnych z obszaru rewitalizacji
wyznaczonego na terenie miejscowości Grabówek, Nożewo, Rżaniec, Zabiele Wielkie,
2) przedstawiciele mieszkańców gminy Olszewo-Borki, niebędący mieszkańcami obszaru
rewitalizacji,
3) przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji,
4) przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w
tym organizacji pozarządowych,
5) przedstawiciele organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na obszarze
rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
2. Zgłoszenia kandydatów do Komitetu należy dokonać w formie pisemnej, wypełniając Formularz
zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji jest dostępny:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszewo-Borki,
2) w sekretariacie oraz na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Olszewo-Borki.
3. Kandydat na Członka Komitetu może złożyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy na członka
Komitetu Rewitalizacji i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii interesariuszy, o których mowa
w ust. 1 niniejszego ogłoszenia.
4. Kandydat na Członka Komitetu, będący przedstawicielem organów władzy publicznej oraz innych
podmiotów, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa składa wyłącznie
rekomendacje podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania organu władzy publicznej
lub innego podmiotu realizującego na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
5. Kandydaci mogą zgłaszać się w terminie od 24 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r.
6. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe na członka Komitetu Rewitalizacji należy składać osobiście
w formie papierowej, w zamkniętych kopertach lub przesłać drogą elektroniczną w postaci skanu
na adres: sekretariat@olszewo-borki.pl
7. Zapieczętowane koperty należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Gminy OlszewoBorki, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki. Na kopercie należy umieścić adnotację
„Nabór do Komitetu Rewitalizacji” oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i
adres podmiotu zgłaszającego kandydata.
8. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Gminy Olszewo-Borki.
Kandydatury zgłoszone po terminie określonym w ust. 5 nie będą uwzględniane.
9. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów, do Kandydata na Członka Komitetu
kierowane jest wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.
10. Wójt Gminy Olszewo-Borki powoła Członków Komitetu odrębnym zarządzeniem. Lista
Członków Komitetu ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Olszewo-Borki oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszewo-Borki.

Załącznik do Ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo- Borki na lata 2017-2023

1. Imię i nazwisko kandydata

2. Adres i dane kontaktowe kandydata
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Telefon
3. Nazwa reprezentowanej instytucji

4. Oświadczenia kandydata
1. Pełniąc funkcję członka Komitetu Rewitalizacji zobowiązuję się:
1) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Rewitalizacji,
2) przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach

Komitetu
Rewitalizacji oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie
wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszewo-Borki na lata 2017-2023.
3) zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu
Komitetu Rewitalizacji,
4) ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby
i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy.
2. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych przez
Urząd Gminy Olszewo-Borki, w tym umieszczenie na stronie internetowej mojego imienia,
nazwiska i nazwy reprezentowanego przeze mnie podmiotu

………………………………………………………………………
data i czytelny podpis kandydata

