
ZARZĄDZENIE NR 117/2018
WÓJTA GMINY WERBKOWICE

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady ds. Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Rady ds. Rewitalizacji w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Inwestycji, Rozwoju i Planowania.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Lech Bojko
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Załącznik do zarządzenia Nr 117/2018

Wójta Gminy Werbkowice

z dnia 24 września 2018 r.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Rady ds. Rewitalizacji

§ 1. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023 to zapis strategii działań, 
wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego prowadzonego w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, prowadzony przez 
interesariuszy rewitalizacji.

§ 2. 

Za wdrażanie i koordynację realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-
2023 odpowiada Wójt przy współpracy z Radą ds. Rewitalizacji (zwaną dalej Radą).

§ 3. 

Rada stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcje opiniującą i doradczą dla Wójta 
w obszarze rewitalizacji.

§ 4. 

1. W skład Rady wchodzą interesariusze reprezentujący trzy sektory:

1) sektor społeczny (w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, mieszkańców, 
wspólnot mieszkaniowych);

2) sektor gospodarczy (w tym przedstawiciele pracodawców i pracowników);

3) sektor publiczny (w tym przedstawiciele Urzędu Gminy Werbkowice, jednostek organizacyjnych Gminy 
Werbkowice, jednostek pomocniczych Gminy Werbkowice).

2. Członkowie o których mowa w pkt. 1 ust. 1 i 2, muszą być mieszkańcami miejscowości wchodzących 
w skład wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

3. Każdy z sektorów musi być reprezentowany w składzie Rady, przy czym reprezentanci sektora 
publicznego nie mogą stanowić więcej niż 8 członków Rady, a przedstawiciele sektora społecznego 
i gospodarczego nie więcej niż 4 członków Rady z każdego sektora. Skład Rady liczy łącznie minimum 7 osób 
a maksymalnie 16 osób.

4. W skład Rady mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami ww. grup interesariuszy, 
wyrażające chęć udziału w posiedzeniach Rady oraz zaangażowania merytorycznego w prace nad wdrażaniem, 
monitorowaniem i ewaluacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.

§ 5. 

1. Rada jest powoływana przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

2. Członkowie Rady wskazani w § 4 ust. 1 pkt 1-2 wybierani są w trybie otwartego naboru na podstawie 
Deklaracji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

3. Członkowie Rady wskazani w § 4 ust. 1 pkt 3 zostają wyznaczeni przez Wójta w zarządzeniu, o którym 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Kandydat na Członka Rady może złożyć tylko jedną Deklarację i tylko jako przedstawiciel jednej 
kategorii podmiotów wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 1-2.
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5. Informacja o naborze Członków do Rady zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Werbkowice oraz stronie internetowej www.werbkowice.pl . W informacji 
zostaną zawarte następujące elementy:

1) termin naboru nie krótszy niż 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,

2) wzór formularza Deklaracji.

6. Zgłoszenia  należy dokonać za pomocą formularza Deklaracji:

1) złożonego osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Werbkowice (pokój nr 2);

2) przesłanego listownie na adres Urzędu Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice (decyduje 
data wpływu do Urzędu Gminy Werbkowice).

7. Spośród zgłoszonych kandydatur na Członków Rady z sektora społecznego i gospodarczego, a także 
Członków Rady reprezentujących sektor publiczny wyznaczonych przez Wójta, Wójt powołuje skład Rady. 
Złożenie formularza Deklaracji nie gwarantuje powołania w skład Rady.

8. W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby kandydatów do Rady, decydująca będzie 
kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem § 4 ust. 3.

9. W przypadku braku zgłoszenia się kandydatów na Członków Rady w ramach limitów określonych w § 
4 ust. 3 z sektorów określonych w § 4 ust. 1 pkt. 1-2. Wójt powołuje Radę składającą się z przedstawicieli 
sektorów społecznego i gospodarczego których kandydatury zostały zgłoszone oraz spośród wyznaczonych 
przedstawicieli sektora publicznego.

10. W przypadku powołania Rady w składzie, o którym mowa w ust. 9, przedstawiciele reprezentujący 
sektor społeczny oraz sektor gospodarczy mogą zgłaszać kandydatury na Członków Rady w trakcie trwania jej 
kadencji, przesyłając zgłoszenia zgodnie z procedurą określoną w ust. 6. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Wójt może 
powołać przedstawicieli reprezentujących sektor społeczny oraz sektor gospodarczy w ramach limitów 
określonych dla poszczególnych podmiotów na czas pozostały do końca kadencji Rady.

11. Członkostwo w Radzie ustaje w następujących przypadkach:

1) w momencie ustania stosunku pracy z podmiotami, które reprezentują – dotyczy to przedstawicieli 
podmiotów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 3,

2) w momencie śmierci,

3) w momencie odwołania przez podmiot wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 1-2.

12. W trakcie kadencji Rady Wójt może odwołać obecnego członka Rady lub powołać nowego 
z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 1:

1) z inicjatywy mieszkańców,

2) na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej połowy Członków Rady.

13. W przypadku opisanym w pkt 11, skład Rady uzupełnia się na zasadach przewidzianych w ust. 1 – 
8 niniejszego paragrafu.

15. Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje dieta, 
wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.

16. Kadencja Rady upływa wraz z zakończeniem procesu rewitalizacji opisanego w LPR lub w przypadku 
wykreślenia LPR z Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego.

§ 6. 

Obsługę organizacyjną Rady zapewnia Urząd Gminy Werbkowice.

§ 7. 

1. Posiedzenie Rady zwoływane jest na wniosek Wójta lub na wniosek minimum 1/3 składu członków 
Rady.
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2. Posiedzenie Rady musi zostać zwołane minimum raz w roku. W ramach posiedzenia, Rada m.in. 
konsultuje ujęte w sprawozdaniu z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 
2017-2023 wyniki wdrażania i rekomendacje.

§ 8. 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady wybierają Członkowie Rady w głosowaniu 
tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 9. 

Wójt przy udziale Rady dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji aktualizacji LPR i wydaje opinię 
odnośnie włączenia lub odmowy włączenia zgłoszonego działania bądź innej proponowanej zmiany do LPR. 
Jeżeli planowane zmiany wymagają: włączenia do LPR nowych projektów, modyfikacji założonych celów 
bądź też wyznaczonych kierunków działań warunkujących powodzenie rewitalizacji, Wójt przy współpracy 
z Radą podejmuje decyzję o przystąpieniu do aktualizacji LPR.

§ 10. 

Opis struktury zarządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz procedura prowadzenia monitoringu 
i ewaluacji oraz weryfikacji i oceny postępów w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, są integralną 
częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023.
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