
UCHWAŁA NR XXII/185/20 
RADY MIASTA GRAJEWO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 773) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz.802, 
poz. 1086) oraz art. 6 ust. 1lit. a i art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1,L127/2) zwanego dalej RODO uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LII/397/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 1 § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Komitet liczy nie więcej niż 16 członków, w tym nie więcej 
niż: 

1) 4 przedstawicieli Urzędu Miasta w Grajewie, jednostek organizacyjnych miasta, 

2) 2 przedstawicieli Rady Miasta Grajewo, 

3) 2 przedstawicieli (łącznie) właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, podmiotów 
zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (tj. spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwo budownictwa społecznego), 

4) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta Grajewo działalność społeczną, 
w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

5) 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Grajewo, 
w tym 1 prowadzący taką działność na obszarze rewitalizacji, 

6) 2 przedstawicieli mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Przedstawicielem mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji może być tylko osoba mieszkająca na obszarze rewitalizacji, 

7) 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji. 

2. Można być przedstawicielem tylko jednej kategorii podmiotów, o których mowa w ust. 1." 

2) w Rozdziale 2 § 3 otrzymuje brzmienie:  "§ 3.1. Członków Komitetu, którzy są przedstawicielami Urzędu 
Miasta Grajewo, jednostek organizacyjnych wyznacza Burmistrz Miasta Grajewo. 

2. Członków Komitetu, którzy są przedstawicielami Rady Miasta Grajewo wyznacza Rada Miasta Grajewo. 

3. Członkowie Komitetu, o których mowa w § 2 pkt 3-7 wybierani są w trybie otwartego naboru. 

4. Burmistrz Grajewa ogłasza otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, o którym mowa 
w ust. 3 poprzez zamieszczenie informacji o naborze członków do Komitetu co najmniej na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Grajewo www.grajewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Grajewo 
www.bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

5. Informacja, o której mowa w ust. 4 określać będzie termin naboru do Komitetu Rewitalizacji oraz sposób 
i miejsce składania formularza zgłoszeniowego. 

6. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

7. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako 
przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 3-7. 

8. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń złożonych w terminie jest większa od liczby miejsc w Komitecie 
Rewitalizacji, członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Grajewo spośród zgłoszonych kandydatur." 
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b) § 4 otrzymuje brzmienie:  "§ 4.1. Jeżeli w pierwszym naborze w danej kategorii podmiotów, określonych 
w § 2 pkt 3-7 nie zgłosi się żaden kandydat na członka Komitetu lub liczba wyłonionych członków Komitetu 
jest mniejsza niż określona w § 2 pkt 3-7 przeprowadza się nabór dodatkowy. W przypadku bezskutecznego 
rozstrzygnięcia naboru dodatkowego, Burmistrz Grajewa powołuje Komitet w składzie odpowiadającym 
przedstawicielom podmiotów, których kandydaci zostali zgłoszeni. 

2. W przypadku bezskutecznego naboru dodatkowego i powołania Komitetu składającego się 
z przedstawicieli podmiotów, których kandydaci zostali zgłoszeni możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego 
naboru uzupełniającego na miejsca nieobsadzone wg. zasad określonych w § 3." 

3) w Rozdziale 3 § 5 otrzymuje brzmienie:  "§ 5 1. Burmistrz Grajewa odwołuje członka ze składu Komitetu 
w przypadku: 

1) złożenia przez członka Komitetu rezygnacji; 

2) braku obecności na 3 kolejnych posiedzeniach Komitetu; 

2. Członkostwo w Komitecie wygasa w przypadku: 

1) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub gdy sąd orzekł 
środek kary w postaci utraty praw publicznych; 

2) ustania okoliczności wpływającej na możliwość reprezentowania przez członka Komitetu tej kategorii 
podmiotów wskazanych w § 2 pkt 1-7 

3) śmierci członka Komitetu 

3. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia członkostwa w Komitecie Rewitalizacji powołuje 
się nowego członka zgodnie z zasadami określonymi § 3." 

4) w Rozdziale 4 w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu: "4. Odwołanie 
Przewodniczącego oraz jego Zastępcy następuje na wniosek co najmniej połowy składu Komitetu. 

5. Przewodniczący i Zastępca mogą zrzec się pełnienia funkcji. W przypadku zrzeczenia się pełnienia 
funkcji przez Przewodniczącego lub Zastępcę, wyboru nowego Przewodniczącego  lub Zastępcy dokonuje się 
na bieżącym bądź najbliższym kolejnym posiedzeniu Komitetu." 

5) w Rozdziale 4: 

a) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "§ 7. 3. Dodatkowo posiedzenie Komitetu może zostać zwołane na 
wniosek Burmistrza Miasta Grajewo lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Komitetu w terminie 
14 dni od daty złożenia wniosku.” 

b) §  8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1.Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia 
Komitetu oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad powinny być przekazywane członkom 
Komitetu co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zaplanowanym terminem posiedzenia." 

c) §  8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 3. Przewodniczący lub jego Zastępca na wniosek członka Komitetu 
na początku każdego posiedzenia poddaje pod głosowanie sprawy do omówienia nieznajdujące się 
w jego porządku, a w przypadku uzyskania większości głosów dodaje je do porządku obrad głosowania." 

6) Złącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grajewa. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

mgr Halina Muryjas-Rząsa 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/185/20 

Rady Miasta Grajewo 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy 
na członka Komitetu Rewitalizacji 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

 

2. Adres i dane kontaktowe kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji 

Adres zamieszkania   
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż 
adres zamieszkania) 

 

Nr telefonu  
Adres e-mail  
Adres nieruchomości, której jest właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym znajdujących 
się na obszarze rewitalizacji (jeśli dotyczy) 

 

3. Dane organizacji/instytucji/podmiotu/działalności, którą/który reprezentuje kandydat na członka 
Komitetu Rewitalizacji (uzupełnić jeśli dotyczy) 

Nazwa organizacji/ 
instytucji/podmiotu/działalności 

 

Stanowisko/Pełniona funkcja (jeśli 
dotyczy) 

 

Adres siedziby podmiotu  
Adres miejsca prowadzenia 
działalności, jeżeli jest inny niż adres 
siedziby (jeśli dotyczy) 

 

Nazwa rejestru i numer  
Nr telefonu /Adres e-mail  

4. Określenie kategorii podmiotu, w ramach której składane jest zgłoszenie (zaznaczając X należy 
wskazać tylko jedną kategorię): 

1) □ Przedstawiciel właścicieli,  użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze 
rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (tj. 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwo budownictwa społecznego), 

2) □ Przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta Grajewo działalność społeczną, 
w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 

3) □ Przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Grajewo, 
w tym prowadzący taką działność na obszarze rewitalizacji, 

4) □ Przedstawiciel  mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Przedstawicielem mieszkańców z obszaru 
rewitalizacji może być tylko osoba mieszkająca na obszarze rewitalizacji, 

5) □ Przedstawiciel mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji. 

5. Oświadczenie kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji. 

 
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, iż: 
 
1.Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Rewitalizacji. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Id: D79A43D8-711D-4706-B391-98848748D614. Podpisany Strona 1



Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu realizacji procesu 
naboru na członka Komitetu Rewitalizacji. 

3. Nie jestem osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej oraz sąd 
nie orzekł wobec mnie środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 

4. Zapoznałem(am) się z treścią Klauzuli informacyjnej. 

5. Jestem świadoma(y) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji 
i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

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 
Miasta Grajewo na lata 2017 - 2027; 

3) zapoznawać się z postępami prac w zakresie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo 
na lata 2017 - 2027, 

4) zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu 
Rewitalizacji; 

5) ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji 
w zakresie, którego ten dotyczy. 

 

…………………..      …………………………… 
miejscowość, data      czytelny podpis 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L 119/1 i L 127/2), dalej „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Grajewa z siedzibą w Grajewie przy ul. 
Strażackiej 6A, tel.: 86 273 08 02, e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl 

2) Kontakt z inspektorem danych osobowych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod nr tel.  
86 273 08 06, adresem e-mail: inspektorod@um.grajewo.pl, pisemnie na adres siedziby wskazany 
w pkt 1 lub osobiście w siedzibie Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe uzyskane w związku z naborem na członka Komitetu Rewitalizacji będą 
wykorzystywane wyłącznie w celach zw. z naborem, a w przypadku członka Komitetu także w związku 
z pracami i działalnością Komitetu. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zostałem(am) 
poinformowany(a), że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody 
w dowolnym momencie a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta Grajewo, 
podmioty/osoby którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z naborem na członków Komitetu 
Rewitalizacji oraz osoby/podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, a na podstawie Pani/Pana zgody - inne podmioty lub osoby. 
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6) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego ani 
do organizacji międzynarodowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa 
w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, 
a następnie usunięte przez Administratora. 

8) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 
i otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania danych niekompletnych oraz prawo 
do przenoszenia  danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – po wystąpieniu 
określonych prawem okoliczności. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji procesu naboru na członka 
Komitetu Rewitalizacji, wynikającego z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania.
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