
ZARZ1\DZENIE Nr 96 NIII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia t11 gytM::! mlJ.. 2018 r. 

w sprawie ogloszenia naboru uzupelniajllcego do Komitetu Rewitalizacji. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzlldzie gminnym 

(Oz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwillZku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz. U. z 2018 r. poz. 1398) oraz § 3 i 6 Zasad 
wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacj i, stanowillcych za1llcznik 
do uchwaly Nr XXXlx/1035116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
okreslenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji 

zarzlldzam, co nast'lPuje: 

§ I. Oglaszam nabor uzupelniajllcy kandydatow na czlonkow Komitetu Rewitalizacji 
zwanego dalej Komitetem w nastt;pujllcych kategoriach podmiotow: 
I) I przedstawiciel mieszkancow obszaru rewitalizacji; 
2) I przedstawiciel mieszkancow spoza obszaru rewitalizacji; 

3) I przedstawiciel uczelni wyzszych; 

4) I przedstawiciel instytucji kultury funkcjonujllcych na obszarze rewitalizacji; 

5) 2 ekspertow - specjalistow ds. jednego z celow strategicznych Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

§ 2. 1. Trese ogloszenia 0 naborze, 0 ktorym mowa w ust. I, stanowi za11lcznik 
do zarzlldzenia. 

2. Ogloszenie publikuje sit; poprzez jego zamieszczenie: 
I) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt;du Miasta Lodzi; 
2) na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl w zakladce Rewitalizacja; 

3) na portalu intemetowym pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl. 
3. Informacja 0 naborze zostanie wyslana drogll elektronicznll do zaangazowanych 

w rewitalizacjt; srodowisk, organizacji i instytucji. 
4. Informacja 0 naborze bt;dzie dostt;pna dla osob niepeJnosprawnych na tablicy ogloszen 

Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi oraz Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 

w Oepartamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzt;du Miasta Lodzi. 

§ 3. Formalnej i merytorycznej analizy i oceny Formularzy zgloszeniowych 1 i II oraz 
wyboru kandydatow na czlonkow Komitetu i przedstawienia rekomendacji Prezydentowi Miasta 
Lodzi, zgodnie z uchwalll Nr XXXIX/1035116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. 
w sprawie okreslenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji, 
dokona Komisja Wyboru, powolana odrt;bnym zarzlldzeniem Prezydenta Miasta Lodzi w trakcie 
trwania naboru. 



§ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 
Prezydent Miasta Lodzi 

Zalljcznik Nr I 
do zarzljdzenia Nr 96 {VIii (18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~1 qy~Yl\i9..2018 r. 

oglasza nabOr uzupelniajljcy kandydatow na czlonkow Komitetu Rewitalizacji 

W nastypujljcych kategoriach podmiotow: 
I) I przedstawiciel mieszkaI1cOW obszaru rewitalizacji; 
2) I przedstawiciel mieszkancow spoza obszaru rewitalizacji; 
3) I przedstawiciel uczelni wyzszych; 
4) I przedstawiciel instytucji kultury funkcjonujljcych na obszarze rewitalizacji; 
5) 2 ekspertow - specjalistow ds. jednego z celow strategicznych Gminnego Programu 

Rewitalizacj i. 

Waruuki naboru: 

1. Do naboru moglj przystljpic pelnoletni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, 
o ktorych mowa w § 4 ust. I pkt. I lit. fig oraz § 4 ust. I pkt. 2 lit. a, b i f Zasad 
wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji, stanowiljcych 
zalljcznik do uchwaly Nr XXXIX/1035/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 
2016 r. w sprawie okreslenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania 
Komitetu Rewitalizacji. 

2. Zgloszenie kandydatow do Komitetu nalezy zlozyc na formularzach zgloszeniowych 
I lub II, ktorych wzor stanowi zalljcznik do ogloszenia. Formularze Slj dostypne 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem internetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl 
w zakladce Rewitalizacja oraz na portalu internetowym pod adresem 
www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl 

3. Do Formularza zgloszeniowego I nalezy dolljczyc nastypujljce dokumenty: 

I) listy poparcia zawierajljclj podpisy co najmniej 30 pelnoletnich mieszkancow obszaru 
rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkancow obszaru rewitalizacji; 

2) listy poparcia zawierajljclj podpisy co najmniej 30 pelnoletnich mieszkancow spoza 
obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkancow spoza obszaru 
rewitalizacji; 

3) oswiadczenie osoby kandydujljcej 0 wyraZeniu zgody na kandydowanie; 
4) oswiadczenie osoby kandydujljcej 0 niekaralnosci; 



5) oswiadczenie osoby kandydujllcej 0 wyrateniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Do Formularza zgloszeniowego II nalezy dolllCZYC nastypujllce dokumenty: 

I) oswiadczenie osoby kandydujllcej 0 wyrazeniu zgody na kandydowanie; 
2) oswiadczenie osoby kandydujllcej 0 niekaralnosci; 
3) oswiadczenie osoby kandydujllcej 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
5. Kandydaci na czlonk6w Komitetu mogll zlozyc tylko jeden formularz zgloszeniowy. 
6. Podmioty zglaszajllce kandydat6w na czlonk6w Komitetu, jako przedstawiciela jednej 

z kategorii podmiot6w wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-f, Zasad wyznaczania skladu 
oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji, stanowillcych za1llcznik do uchwaly 
Nr XXXIXl10351l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
okreslenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji mogll 
zglosic tylko jednego kandydata. 

7. Kandydat6w mozna zglaszac w terminie 14 dni, liczllC od dnia opublikowania ogloszenia 
o naborze. 

8. Wypelnione formularze nalezy skladac w formie papierowej w zamkniytych kopertach. 
Na kopercie nalezy umiescic adnotacjy - NAB OR UZUPELNIA1i\CY DO KOMITETU 
REWITALIZACJI, FORMULARZ I lub II oraz imiy i nazwisko, adres zwrotny 
kandydata lub nazwy i adres podmiotu zglaszajllcego kandydata. 

9. Zapieczytowane koperty nalezy skladac osobiscie lub przesylac na adres: Urzlld Miasta 
Lodzi Departament Polityki Spolecznej i Zieleni Wydzial Zarzlldzania Kontaktami 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wejscie od strony Pasazu Schillera), 

90-926 L6di, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 
10. Za daty doryczenia uwaza siy daty otrzymania dokument6w przez Urzlld Miasta Lodzi 

(daty wplywu). Kandydatury zgloszone po terminie okreslonym w pkt 7 nie bydll 
uwzglydniane. 

11. Prezydent Miasta Lodzi powoluje czlonk6w Komitetu w odrybnym zarZ<\dzeniu. Lista 
wybranych czlonk6w Komitetu ogloszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzydu Miasta Lodzi oraz na stronie internetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl 
w zakladce Rewitalizacja oraz na portalu "L6di Aktywnych Obywateli" 
(www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl). 

Uwaga/ 
lnformacje 0 naborze moina uzyskac bezposrednio w Biurze tis. Rewitalizacji w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzfdu Miasta lodzi P17Jl uL Piotrkowskiej 171 (Oddzial ds. Dzialati 
Spoleczno-Gospodarczych III piftro, pok6j nr 301 i 305), w godzinach pracy Urzfdu Miasta lodzi, 
pod adresem internetowym Biuletynu lnformacji Publicznej (http://bip.umL!odz.pl), na Portalu 

"lOdi Aktywnych Obywateli" (www.aktywniobywatele.umLlodz.pl) oraz pod nr tel. 421638 51 39; 
426385754 



Zal:jcznik do ogloszenia 0 naborze 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY I 

1. Imil! i nazwisko kandydata na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

2. Adres i dane kontaktowe kandydata na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

Adres zamieszkania 

Adres do 

korespondencj i 

Adres e-mail 

Nr telefonu 

3. Jestem przedstawicielem kategorii podmiotu: 

D mieszkancy obszaru rewitalizacji, 
D mieszkancy spoza obszaru rewitalizacji. 

4. Oswiadczenie kandydata 0 wyra:ieniu zgody na kandydowanie: 

Ja nizej podpisana /y/ ............................................................................................................. . 

oswiadczam, iz wyraZam zgod" na kandydowanie na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

/data/ /czytelny podpis kandydata/ 

5. Uzasadnienie zgloszonej kandydatury wraz z opisem dzialalnosci zglaszanego 

kandydata. Mo:ina dolaczyc dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumentv 

potwierdzajace zasadnosc zgloszenia. 



6. Oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci: 

Oswiadczam, iz nie bylam I-eml karana I-yl prawomocnym wyrokiem karnym za przestypstwa 

scigane z oskarzenia publicznego oraz ze korzystam z pelni praw publicznych. 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 

7. Oswiadczenie kandydata 0 wyra:ieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporzijdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiijzku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przep!ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

9S/46/WE (og61ne rozporzijdzenie 0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

oswiadczam, iz wyraZam zgody na przetwarzanie przez administratora, kt6rym jest Prezydent 

Miasta Lodzi z siedzibij w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6dz, moich danych 

osobowych zawartych w formularzu zgloszeniowym na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 



Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji 

........................................................................... 

Lp. Imi(( i nazwisko PESEL Adres zameldowania Podpis* 

I. 

2. 

3. 

30. 

* Na podstawie art. 7 ust. I rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz~dzenie 

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oilwiadczam, i:i: wyraZam zgod(( na 

przetwarzanie przez administratora, kt6rym jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzib~ w Lodzi przy 

ut. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6dz, moich danych osobowych zawartych w liilcie poparcia dla kandydata 

na czlonka Komitetu Rewitalizacji 



FORMULARZ ZGLOSZENIOWY II 

1. Dane podmiotu zglaszajllcego Kandydata 

1) Nazwa: .................................................................................................. . 

2) Siedziba (adres): ....................................................................................... . 

3) Telefon: .................................................................................................. . 

4) E-mail: .................................................................................................... . 

5) Nr Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego dokumentu wraz z nazwq wlasciwego 

rejestru: 

6) Forma prawna: ......................................................................................... . 

7) Imiona i nazwiska os6b upowaZnionych do reprezentacji podmiotu oraz spos6b 

reprezentacji (wynikajqce z zalqczonego do formularza dokumentu potwierdzajqcego 

legitymacjy do wystypowania w imieniu tego podmiotu) ....................................... . 

8) Podpisy osoby lub os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

pieczyc podmiotu zglaszajqcego miejscowosc, data 

czytelne podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu. 



2. Imi~ i nazwisko kandydata zgloszonego na czlonka Komitetn Rewitalizacji. 

Uzasadnienie zgloszonej kandydatury wraz z opisem dzialalnosci zglaszanego kandydata. 

Moma dolaczyc dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty potwierdzajace 

zasadnosc zgloszenia. 



3. Adres i dane kontaktowe kandydata na czlonka Komitetu Rewitalizacji 

Adres zamieszkania 

Adres do korespondencji 

Adres e-mail 

Nr telefonu 

4. Jestem przedstawicielem kategorii podmiotu: 

o uczelnia wyzsza, 

o instytucja kultury funkcjonujllca na obszarze rewitalizacji, 

o eksperci - specjalisci ds. jednego z celow strategicznych Gminnego Programu 

Rewitalizacj i miasta Lodzi. 

5. Oswiadczenie kandydata 0 wyra:l:eniu zgody na kandydowanie: 

Ja nizej podpisana Iyl 

oswiadczam, iz wyrazam zgod~ na kandydowanie na cz/onka Komitetu Rewitalizacji. 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 

6. Oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci: 

Oswiadczam, iz nie by/am I-eml karana I-yl prawomocnym wyrokiem karnym za przest~pstwa 

scigane z oskarzenia publicznego oraz ze korzystam z pelni praw publicznych. 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 



7. Oiiwiadczenie kandydata 0 wyrai:eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Na podstawie art. 7 ust. I rozporzljdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiljzku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (og6lne rozporzljdzenie 0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. I) 

oswiadczam, iz wyraZam zgodt; na przetwarzanie przez administratora, kt6rym jest Prezydent 

Miasta Lodzi z siedziblj w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6di, moich danych 

osobowych zawartych w formularzu zgloszeniowym na czlonka Komitetu Rewitalizacji 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 


