
UCHWAŁA Nr …..
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia …..

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji
i ustanowienia jego regulaminu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1.

W Regulaminie Komitetu Rewitalizacji  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 337.XXVI.2016 Rady
Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji
i ustanowienia jego regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„ 1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem wspiera działania Prezydenta Miasta Częstochowy
w obszarze  działań  związanych  z  rewitalizacją  Miasta  Częstochowy,  stanowi  forum  współpracy
i dialogu interesariuszy z  organami  gminy w sprawach dotyczących przygotowania,  prowadzenia i
oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta miasta odnośnie przebiegu
procesu rewitalizacji w Częstochowie.”

2) § 3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„ 2. Komitet liczy nie więcej niż 28 przedstawicieli interesariuszy, w tym:
1) nie więcej niż 2 przedstawicieli  środowiska naukowego, zgłoszonych przez rektorów publicznych

szkół wyższych funkcjonujących w Częstochowie,
2) nie więcej niż 5 Radnych Miasta Częstochowy, 
3) jeden przedstawiciel Rady Seniorów w Częstochowie,
4) jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy,
5) jeden  przedstawiciel  środowiska  architektów  i  urbanistów,  zgłoszony  przez  zarząd  lokalnego

oddziału SARP,
6) nie więcej niż 3 przedstawicieli  środowiska gospodarczego, zgłoszonych przez reprezentatywne

organizacje przedsiębiorców i pracodawców,
7) nie  więcej  niż  5  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  działających  na  obszarze  Miasta

Częstochowy, w tym 3 zgłoszonych przez organizacje świadczące na rzecz mieszkańców usługi
z zakresu pomocy społecznej, 1 zgłoszoną przez organizacje działające na rzecz lokalnej kultury,
1 zgłoszoną przez organizacje działające na rzecz rozwoju aktywności sportowej i rekreacyjnej,

8) nie więcej niż 3 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zrzeszenia właścicieli nieruchomości,
spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących w obszarach rewitalizacji,

9) nie więcej niż 4 przedstawicieli administracji rządowej lub specjalnej, z zakresu bezpieczeństwa
publicznego, ochrony środowiska, ochrony sanitarno-epidemiologicznej i ochrony zabytków,

10) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rad Dzielnic z obszarów rewitalizacji miasta,
11) jeden przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.”

3) § 3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„  3.  Dodatkowo  Prezydent  Miasta  powołuje  w  skład  Komitetu  Rewitalizacji,  nie  więcej  niż
5 przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych podległych samorządowi
miasta Częstochowa, odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych z rewitalizacją.”
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4) § 3 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„  5.  Informacja  o  naborze  członków  do  Komitetu  udostępniona  będzie  publicznie  na  stronie
www.bip.czestochowa.pl oraz www.czestochowa.pl. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do
składania  deklaracji  zaproszenia  do  składania  deklaracji  przystąpienia  do  Komitetu  będą  także
wysłane drogą poczty elektronicznej do środowisk wskazanych w ust. 2.”

5) § 3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„ 7. Kadencja Komitetu trwa do czasu obowiązywania Programu Rewitalizacji dla miasta Częstochowy
na lata 2017-2023.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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