
        Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2018 

        Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

        z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 

 Regulamin powoływania członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji 

 

I. Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Burmistrza 

w zakresie realizacji programu rewitalizacji, w szczególności stanowi forum współpracy, dialogu 

interesariuszy z organami gminy w procesie rewitalizacji. 

 

II. W skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji wchodzą: 

 

1. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, 

2. Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Miasta, 

3. Dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wyznaczonych przez Burmistrza, 

4. Przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka wyznaczony przez Radę Miasta, 

5. Dwóch przedstawicieli strony społecznej wyłonionych w drodze otwartego naboru, 

6. Przedstawiciel zarządców nieruchomości, 

7. Dwóch przedstawicieli podmiotów gospodarczych wyłonionych w drodze otwartego naboru, 

8. Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy 

 

III. Członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji pracują społecznie i nie otrzymują  

za uczestnictwo w pracach Zespołu wynagrodzenia. 

 

IV. Powołanie Członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji następuję w drodze 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

V. Informacja o otwartym naborze na Członków wymienionych w pkt II, podpunktach 5 i 7 zostanie 

ogłoszona na stronie internetowej http://www.rawamazowiecka.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka. Termin do składania kandydatur będzie wynosił co najmniej 14 dni od 

dnia podania informacji o rozpoczęciu naboru. 

 

VI. Zgłoszenie woli przystąpienia do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji następuje na 

podstawie pisemnej deklaracji przedkładając wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu. Jeden kandydat może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy, 

który należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłać jego skan 

na adres e-mail rewitalizacja@rawamazowiecka.pl 

 

VII. Kandydat na Członka Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji nie może być skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub wobec którego orzeczono 

prawomocnie środek karny utraty praw publicznych. 

 

VIII. Złożone formularze będą poddawane ocenie formalnej, a w przypadku zgłoszenia większej 

liczby kandydatów niż liczba miejsc, którą przewiduje Regulamin, dodatkowo ocenie 

merytorycznej. Oceny dokona dwoje pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 

wyznaczonych przez Burmistrza, a następnie wyniki zostaną przedstawione Burmistrzowi, który 

dokona ostatecznego wyboru członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. 

 

IX. Po zakończeniu naboru zostanie sporządzony protokół podsumowujący cały proces naboru. 

 

X. Kadencja Członka Zespołu trwa 3 lata od dnia powołania w drodze Zarządzenia Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

http://www.rawamazowiecka.pl/


 

XI. W przypadku nieobsadzenia przewidywanej liczby miejsc w Zespole, upływu kadencji Członka 

Zespołu lub ustania członkowska Burmistrz Miasta, zarządzeniem ogłasza nabór uzupełniający 

przeprowadzony w sposób analogiczny  do naboru podstawowego, z uwzględnieniem liczby miejsc 

przeznaczonych do obsadzenia. 

 

XII. Członkostwo w Zespole Konsultacyjnym ds. Rewitalizacji ustaje w przypadku: 

 

1. Rezygnacji Członka złożonej Burmistrzowi Miasta, 

2. Zakończenia pełnienia funkcji w Radzie Miasta Rawa Mazowiecka, 

3. Ustania stosunku pracy Członka z podmiotem wskazanym w pkt II ppkt 3, 

4. Zaprzestania działalności pozarządowej działającej na terenie Rawy Mazowieckiej, 

5. Zaprzestania prowadzania działalności gospodarczej w Rawie Mazowieckiej, 

6 Śmierci Członka Zespołu, 

7. Powtarzającej się nieobecności na posiedzeniach Zespołu ( co najmniej 3 nieobecności) lub  

na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu. 

 

XIII. Burmistrz Miasta w drodze Zarządzenia może: 

 

1. Odwołać cały skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, 

2. Dokonać zmian w Regulaminie. 

 

XIV. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

                                                                                                         Dariusz Misztal 


