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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKJEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie okreilenia zasad wyznaczania sMadu oraz zasad dziaaania Komitetu 
Rewitalizacji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym @z. U. z 201 6 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 7 ustawy z dnia 9 paidziernika 201 5 r. 
o rewitalizacji @z. U. poz. 1777 oraz z 201 6 r. poz. 1020 i 1250), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

8 1. Okregla siq zasady wyznaczania skladu oraz zasady dzidania Kornitetu 
Rewitalizacji stanowiqce zdqcznik do niniejszej uchwaly. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady IMiejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawcq j est 

Prezydent Miasta Lodzi 



LafqczluK 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 2016 r. 

ZASADY WYZNACZANIA SKLADU ORAZ ZASADY DZIALANIA 

KOMITETU REWITALIZACJI 

Rozdzial 1 

Zadania i zasady powolywania Komitetu Rewitalizacji 

tj 1. 1. Kornitet Rewitalizacji miasta Lodzi, many dalej Komitetem, stanowi forum 

wsp6lpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczqcych 

przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pehi funkcjq opiniodawczo- 

doradczq dla Prezydenta Miasta Lodzi. 

2. Komitet reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczegolno6ci: 

1) mieszksllic6w obszaru rewitalizacji oraz wla6cicieli, uzytkownik6w wieczystych 

nieruchomoSci i podmioty zarzqdzajqce nieruchomoiciami znajdujqcymi siq na tym 

obszarze, w tyrn sp6ldzielnie mieszkaniowe, wsp6lnoty mieszkaniowe i towarzystwa 

budownictwa spolecznego; 

2) mieszkaiic6w gminy innych niz wymienieni w pkt 1 ; 

3) podmioty prowadzqce lub zamierzajqce prowadziC na obszarze gminy dzidalno6C 

gospodarczq; 

4) podmioty prowadzqce lub zamierzajqce prowadziC na obszarze gminy dzialalnoSC 

spolecznq, w tym organizacje pozarzqdowe i grupy nieforrnalne; 

5) jednostki samorzqdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy wladzy publicznej; 

7) podmioty inne niz wymienione w pkt 6 realizujqce na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Psllistwa. 

3. Komitet uprawniony jest do wyraiania opinii, stanowisk oraz podejmowania 

inicjatyw i rekomendowania rozwiqzslli odnoszqcych siq do rewitalizacji miasta Lodzi. 

4. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projekt6w uchwal Rady 

Miejskiej w Lodzi oraz zarzqdzeri Prezydenta Miasta Lodzi zwiqzanych z rewitalizacjq. 



5 2.1. Czlonkow Komitetu powohje Prezydent Miasta Lodzi w drodze zarzqdzenia. 

2. Komitet liczy do 71 czlonk6w. 

3. Kadencja Komitetu rozpoczyna sie w dniu jego pierwszego posiedzenia i trwa 4 lata. 

4. Za przeprowadzenie procedury naboru odpowiada Prezydent Miasta Lodzi. 

5. Nab6r na kolejnq kadencje Komitetu oglasza Prezydent Miasta Lodzi na co najmniej 

40 dni przed koncem kadencji, zgodnie z trybem okreilonym w 8 3. 

6. Czlonek Komitetu moze pelniC swojq funkcjq nie dhxiej niz przez 2 kolejne kadencje. 

Kadencja czlonka Komitetu wybranego w naborze uzupelniajqcym, o ktorym mowa 

w 8 6 wygasa wraz z koncem kadencji Komitetu. 

§ 3. 1. Prezydent Miasta Lodzi oglasza informacje o naborze poprzez zamieszczenie 

ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi, na stronie internetowej 

pod adresem: www.ml.lodz.pl w zakladce Rewitalizacja oraz na portalu internetowym pod 

adresem: www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl. Zaproszenia do sldadania formularzy 

zgloszeniowych wysylane sq takie drogq elektronicznq do zaangaiowanych w rewitalizacje 

Srodowisk, organizacji i instytucji. 

2. Ogloszenie zawiera: 

1) informacje o naborze na czlonk6w Komitetu; 

2) wzor formularza zgloszeniowego I i I1 oraz innych wymaganych dokument6w; 

3) informacje na temat terminu, sposobu i miejsca skladania formularzy zgloszeniowych 

kandydat6w na czlonkow Komitetu oraz wykazu dokumentdw, kt6re naleiy dolqczyC 

do formularza. 

3. Tennin na zloienie formularza zgloszeniowego kandydata na czlonka Komitetu 

wynosi co najmniej 14 dni, liczqc od dnia opublikowania ogloszenia. 

4. Procedura wyboru kandydatbw do Komitetu Rewitalizacji musi zakonczyC sie przed 

u p w e m  40 dni od terminu ogloszenia naboru. 

5. Prezydent Miasta Lodzi powohje czlonk6w Komitetu w zarzqdzeniu. Lista czlonkbw 

Kornitetu ogloszona jest w Biuletyme Informacji Publicznej Urzedu Miasta Lodzi 

oraz na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zaldadce Rewitalizacja. 



Rozdzial2 

Zasady wyznaczania skladu Komitetu Rewitalizacji 

5 4. 1. W sklad Komitetu wchodzq peholetni przedstawiciele interesariuszy 

rewitalizacji w nastqpujqcych kategoriach podmiot6w: 

1) osoby fizyczne zglaszajqce siq za pomocq ,,Formularza zgloszeniowego I" i weryfikowane 

przez Komisje Wyboru: 

a) do 10 przedstawicieli rad osiedla z obszaru rewitalizacji, 

b) do 5 przedstawicieli organizacji pozarzqdowych, 

c) do 9 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych dzialalnoid. gospodarczq na obszarze 

rewitalizacji w tym: 

3 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych mikro przedsiqbiorstwa, 

- 3 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych male i Srednie przedsiqbiorstwa, 

- 3 przedstawicieli podmiot6w prowadzqcych d u e  przedsiqbiorstwa, 

d) do 5 przedstawicieli wsp6lnot mieszkmiowych z obszaru rewitalizacji, 

e) do 4 wlaicicieli nieruchomoSci i uzytkownik6w wieczystych z obszaru rewitalizacji 

(z wylqczeniem wsp6lnot mieszkaniowych), 

f) do 5 mieszkazic6w obszaru rewitalizacji, 

g) do 3 mieszkdc6w spoza obszaru rewitalizacji, 

h) do 6 przedstawicieli Prywatnych Uczelni Wyzszych. 

2) przedstawiciele zglaszani przez wlaiciwe podmioty za pomocq ,,Formularza 

Zgloszeniowego 11" i powolpvani przez Prezydenta Miasta Lodzi: 

a) do 6 przedstawicieli pazistwowych uczelni wyiszych, 

b) do 4 przedstawicieli instytucji kultury funkcjonujqcych na obszarze rewitalizacji, 

c) do 4 przedstawicieli kluczowych gestorbw sieci, 

d) 4 ekspert6w - specjalist6w ds. jednego z cel6w strategicznych GPR wskazanych przez 

Prezydenta Miasta Lodzi. 

3) przedstawiciele Miasta L6di: 

a) 3 pracownik6w Urzqdu Miasta Lodzi wskazanych przez Prezydenta Miasta lodzi, 

b) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w lodzi. 



2. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji zajmuje stanowisko, opiniq lub 

rekomendacjq w drodze glosowania, przedstawiciele wskazani w ust. 1 pkt 3, nie biorq 

udzidu w glosowaniu, jezeli dotyczy ono projekt6w dokumentbw, kt6rych opracowanie 

naleiy do zadari Prezydenta Miasta Lodzi. 

3. Kandydaci na czlonkow Kornitetu wymienieni w ust. 1 pkt 1 lit a - h mogq zloiyC 

tylko jeden formularz zgloszeniowy, jako przedstawiciel jednej kategorii podmiot6w 

wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a - h. 

4. Podmioty zglaszajqce kandydat6w na czlonk6w Kornitetu wymienieni w ust. 1 pkt 2, 

lit a - d mogq zglosiC tylko jednego kandydata, jako przedstawiciela jednej kategorii 

podmiot6w wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a - d. 

5. Do forrnularza naleiy zdqczyk nastqpujqce dokumenty: 

1) rekomendacjq wlaiciwej rady osiedla w formie uchwdy w przypadku przedstawiciela, 

wskazanego w ust. 1 pkt 1 lit. a; 

2) rekomendacjq co najmniej 3 organizacji pozarzqdowych z terenu miasta Lodzi lub 

rekomendacjq federacji organizacji dzidajqcej na terenie Miasta Lodzi w przypadku 

przedstawiciela, wskazanego w ust. 1 pkt 1 lit. b; 

3) rekomendacjq co najmniej 3 przedsiqbiorcciw prowadzqcych dzialalnoSC gospodarczq 

na obszarze rewitalizacji lub porozumienia przedsiqbiorc6w / zwiqzku braniowego / izby 

danej profesji w przypadku przedstawiciela, wskazanego w ust. 1 pktl lit. c; 

4) rekomendacjq co najmniej 3 zarzqd6w wsp6lnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji 

w przypadku przedstawiciela, wskazanego w ust. 1 pkt 1 lit. d; 

5) rekomendacjq co najmniej 3 wla3cicieli nieruchomoSci lub uiytkownikciw wieczystych 

(z wylqczeniem wsp6lnot mieszkaniowych) w przypadku przedstawiciela, wskazanego 

w ust. I pkt 1 lit. e; 

6 )  listq poparcia zawierajqcq podpisy co najmniej 30 peholetnich mieszkaric6w obszaru 

rewitalizacji w przypadku przedstawiciela, wskazanego w ust. 1 pkt I lit. f;  

7) listq poparcia zawierajqcq podpisy co najmniej 30 peholetnich mieszkaric6w spoza obszaru 

rewitalizacji w przypadku przedstawiciela, wskazanego w ust. 1 pkt 1 lit. g; 

8) rekomendacjq plac6wki naukowej lub prywatnej uczelni wyiszej w przypadku 

przedstawiciela, wskazanego w $ 4 ust. 1 pkt 1 lit. h; 

9) ~Swiadczenie osoby kandyduj qcej o niekaralnoici w przypadku przedstawicieli, 

wskazanych w $ 4  ust. 1 pkt 1 - 3 



6. Dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1-9, powinny zostaC dostarczone w oryginale 

na odpowiednirn druku formularza zgloszeniowego, rekomendacji lub listy poparcia. 

Dokumenty mogq zostak przyjqte w innej formie o ile zawierajq wszystkie wymienione 

w oficjalnych drukach elementy. 

7. Poszczeg6lne podmioty opiniujqce kandydatbw nie mogq rekomendowak wiqkszej 

liczby kandydat6w niz iloik wskazana w ust. 1 pkt 1 lit a - b 

§ 5. 1. Kandydaci wymienieni w t~ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-h zglaszajq siq poprzez 

dostarczenie w formie papierowej wypehionego ,,Formularza zgloszeniowego I" w terminie 

okreilonym w ogloszeniu. 

2. W trakcie naboru Prezydent Miasta Lodzi powohje Komisjq Wyboru sldadajqca siq 

z przedstawicieli Dorahej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Lodzi, 

przedstawicieli Urzqdu Miasta Lodzi, czlonk6w Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. Rewitalizacji oraz ekspert6w ds. rewitalizacji. Komisja Wyboru moze liczyC maksymalnie 

6 os6b. Czlonkiem Komisji nie moze by6 osoba kandydujqca do Komitetu Rewitalizacji. 

3. Zadaniem Komisji Wyboru jest dokonanie formalnej analizy formularzy 

zgloszeniowych oraz w oparciu o niniejsze Zasady wyb6r kandydatbw do Komitetu. 

Przy weryfikacj i zgloszonych kandydatur Komisj a Wyboru kieruj e siq kompetencj ami, 

rekomendacjami i doiwiadczeniem kandydat6w. Komisja Wyboru moie wezwaC 

do uzupehienia brak6w lub poprawienia blqd6w na formularzach zgloszeniowych w terminie 

3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach formalnych. 

4. Wybrane przez Komisjq Wyboru kandydatury segregowane sq wedlug okreSlonych 

w 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-h kategorii podmiotbw. W przypadku wiqkszej liczby zgloszen niz 

okreilone w kategoriach nastqpuje publiczne losowanie w zakresie wlaiciwej kategorii. 

Prezydent Miasta Lodzi przekazuje do wiadomoici informacjq o terminie i miejscu losowania 

przynajrnniej na 7 dni przed przeprowadzeniem tej czynnogci. Niewybrani do Komitetu, 

ale wczeiniej zaakceptowani przez Komisjq Wyboru kandydaci, zostanq urnieszczeni 

na listach rezenvowych poszczeg6lnych kategoriach podmiot6w, w kolejnoici losowej. 

W przypadku mniejszej iloici zgloszeh nii zadeklarowana w kategoriach podmiotu, 

procedura naboru powinna zostaC powt6rzona zgodnie z 5 3 w zakresie wlaiciwych kategorii 

z tq r6inicq, i e  czas skladania dokurnent6w powinien wynosiC 7 dni. 

5. Kandydaci wymienieni w 5 4, ust. 1 pkt 2 lit. a - d zglaszani sq przez podmioty 

za pomocq ,,Formularza zgloszeniowego 11" w terminie okreilonym w ogloszeniu. 



6 .  Kandydaci wymienieni w 4, ust. 1 pkt 2 lit. a - d zostajq wybrani i powolani 

na czlonkbw Komitetu przez Prezydenta Miasta Lodzi w czasie trwania naboru. 

7. Kandydaci wymienieni w $ 4, ust. 1 pkt 3 lit. a - b zostajq powolani na czlonkbw 

Komitetu przez Prezydenta Miasta Lodzi w czasie trwania naboru. 

8. W przypadku bralcu wylonienia kandydata z danej kategorii, przy liczbie 50 ogblnie 

zaakceptowanych czlonkbw, Prezydent Miasta Lodzi powohje Komitet w skladzie 

istniej qcym. 

9. W szczegblnych przypadkach Prezydent Miasta Lodzi moie powolak na miejsce 

brakujqcych czlonkbw, reprezentantbw poszczegblnej kategorii podmiotu. 

$ 6. 1. W przypadku gdy czlonek Kornitetu Rewitalizacji nie moze dhriej pehik swojej 

funkcji sklada niezwlocznie pisemnq rezygnacjq Przewodniczqcemu Komitetu, ktbry 

wystqpuje do Prezydenta Miasta Lodzi o powolanie nowego czlonka Komitetu z listy 

rezenvowej. 

2. Funkcja czlonka Komitetu Rewitalizacji wygasa rbwniei w przypadku: 

1) zakonczenia pehienia funkcji w organach lub ustania stosunku pracy z podmiotami 

stanowiqcymi kategorie zgodne z 5 4 ust. 1 pkt 2-3; 

2) nieusprawiedliwionej nieobecnoici na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu, 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sqdu, 

4) odwolania rekomendacji czlonka przez podmiot rekomendujqcy, np. na skutek 

niewla6ciwego reprezentowania kategorii podmiotu. 

3. 0 zaistnieniu ww. przypadk6w lub innych sytuacji zaktadajqcych zmianq skladu 

Komitetu informuje Prezydenta Miasta Lodzi Przewodniczqcy Komitetu lub w razie jego 

nieobecnoici Wiceprzewodniczqcy . 

4. Powolanie nowych czlonkbw w miejsce ustqpujqcych odbywa siq w kolejnoici 

na liicie rezenvowej (w sklad ktbrej wchodzq zaakceptowani wczeSniej przez Komisjq 

Wyboru Kandydaci zgodnie z kategoriq podmiotu). Wybory uzupelniajqce prowadzone 

sg po wyczerpaniu kandydatur z listy rezenvowej. 



Rozdzial 3 

Zasady dzialania Komitetu Rewitalizacji 

!j 7. 1. Pienvsze posiedzenie zwolywane jest przez Prezydenta Miasta Lodzi w terminie 

21 dni od ogloszenia ostatecmych wynikdw naboru. Do momentu wybrania Prezydium 

posiedzeniu przewodniczy Prezydent Miasta Lodzi. 

2. Czlonkowie Komitetu na pierwszym posiedzeniu Komitetu powohxjq Prezydium 

zlozone z Przewodniczqcego oraz dw6ch Wiceprzewodniczqcych. 

3. Wyb6r Prezydium Komitetu nastqpuje zwyklq wiqkszoSciq glos6w w glosowaniu 

jawnym, przy obecnoSci przynajmniej 40 czlonk6w Komitetu. 

4. Do obowiqzk6w Prezydium nalezq: 

1) ustalanie terminbw i porzqdku obrad Komitetu; 

2) inicjowanie i organizowanie prac Komitetu; 

3) reprezentowanie Komitetu; 

4) zapraszanie na posiedzenia Komitetu ekspertbw, przedstawicieli instytucji lub organbw, 

kt6re nie sq reprezentowane w komitecie. 

€j 8. 1. Posiedzenia Komitetu zwohje Przewodniczqcy lub w czasie jego nieobecnoSci 

Wiceprzewodniczqcy z wlasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek: 

1) co najmniej 10 czlonk6w Komitetu w terminie do 21 dni od dnia zlozenia wniosku; 

2) Prezydenta Miasta Lodzi w terminie do 21 dni od dnia zlozenia wniosku. 

2. Posiedzenia Komitetu odbywajq siq wedhg potrzeb Komitetu, lecz nie rzadziej niz 

raz na kwartd. 

3. Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz 

dokumenty, kt6re bqdq przedmiotem obrad powinny by6 przekazywane czlonkom Komitetu 

na 5 dni roboczych przed posiedzeniem. 

4. Czlonkowie Komitetu sq powiadamiani o terminie posiedzenia na 10 dni przed 

w formie pisemnej, telefonicznej lub w inny zwyczaj owo przyjqty spos6b. 

5. W pracach Komitetu mogq bra6 udzial osoby spoza jego grona (przedstawiciele 

r6inych Srodowisk oraz specjaliSci z zakresu dzidari podejmowanych na obszarze objqtym 

procesami rewitalizacji) zaproszeni przez Przewodniczqcego, Wiceprzewodniczqcych lub 

czlonk6w Komitetu. Zaproszeni gogcie uczestniczq w posiedzeniach z glosem doradczym bez 

prawa do glosowania. 



6. W pracach Komitetu mogq bra6 udzid osoby spoza jego grona (interesariusze 

zglaszajqcy chqC wziqcia udziah w posiedzeniu Komitetu). Warunkiern uczestnictwa 

w posiedzeniu jest dozenie pisemnego wniosku skierowanego do Przewodniczqcego 

Komitetu i uzyskanie jego zgody. Przewodniczqcy moze odrzuciC wniosek, przy czyrn 

powinien on uzasadniC swojq decyzjq w formie pisemnej odmowy. GoScie uczestniczq 

w posiedzeniach z glosem doradczym bez prawa do glosowania. 

7. Stanowisko, opinia, propozycja inicjatywy lub rekomendacj a Komitetu jest 

formulowana na podstawie jednogloSnej decyzji. W przypadku rozbiezno~ci stanowisko, 

opinia, propozycja lub rekomendacja formulowana jest po odbyciu glosowania 

i przyjmowana jest zwyklq wiqkszoiciq glosdw cdonkdw obecnych na posiedzeniu. 

8. Komitet uprawniony jest do uzgadniania swojego stanowiska poza posiedzeniami 

i przekazywania opinii w formie pisemnej Prezydentowi Miasta Eodzi, przy czym dokument 

taki musi zostaC podpisany przez ponad 50 % czlonkdw Komitetu i Przewodniczqcego 

Komitetu lub Wice przewodniczqcego Komitetu. 

9. Z kaidego posiedzenia Komitetu sporzqdzony jest protokdl i lista obecnoSci. 

10. Obshgq administracyjnq Komitetu zapewnia Prezydent Miasta Eodzi. 

8 9. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter spoleczny. Za udzial w posiedzeniach 

i pracach Komitetu nie przyshguje jej cdonkom wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztdw 

podr62-y. 



Uzasadnienie 

Miasto L6d& rea l izu j~  ustawq z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji przyjqlo 
uchwatq Nr XXXV/916116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 wrzehia 2016 r. Gminny 
Program Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Kolejnym krokiem w realizacji ustawy o rewitalizacji jest okreSlenie zasad skladu 
i zasad dzidania Komitetu Rewitalizacji, kt6ry stanowi forum wsp6lpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczqcych przygotowania, prowadzenia 
i oceny rewitalizacji oraz pehi funkcjq opiniodawczo-doradcza, Prezydenta Miasta Lodzi. 
Zasady te, wyznaczane sa, w drodze uchwaly, jednak nie p6iniej niz 3 miesiqce liczqc 
od dnia uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

INSPEKTOR 


