
Wałbrzych, dnia 09.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

Działając na podstawie Zarządzenia nr 138/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia
08.03.2021  r. informuję  o  rozpoczęciu  naboru  na  Członków  Komitetu  Rewitalizacji
Miasta Wałbrzycha.

Nabór kandydatek/ów trwał będzie w dniach od 22.03.2021 r. do 06.04.2021 r.

Gmina Wałbrzych,  jako jedna z pierwszych w kraju,  uchwaliła w dniu 18.10.2016 r.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR).  Dokument
przygotowany został w oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
(Dz. U. z 2021 r. poz. 11).  W oparciu o zapisy ww. ustawy oraz założenia GPR powołuje
się Komitet Rewitalizacji na drugą kadencję, który stanowił będzie forum współpracy 
i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami miasta Wałbrzycha oraz pełnił funkcję
opiniodawczo-doradczą  Prezydenta  Miasta  Wałbrzycha  w  sprawach  dotyczących
programowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.

Zasady  wyznaczania  składu  Komitetu  określa  uchwała  nr XXXV/438/2017  Rady
Miejskiej  Wałbrzycha  z  dnia  12.01.2017  r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu
określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji,
opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.um.walbrzych.pl/resolutions/content/23338

Zgłaszanie  kandydatur  następuje  poprzez  złożenie  formularza  zgłoszeniowego wraz  
z  załącznikami,  wymienionymi  w  Zarządzeniu  nr  138/2021  Prezydenta  Miasta
Wałbrzycha z dnia 08.03.2021 r.  w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu
Rewitalizacji, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
http://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/34021/zarzadzenie-nr-138-2021

Formularz  zgłoszeniowy  wraz  załącznikami  należy  złożyć  w  Biurze  Obsługi  Klienta
Urzędu  Miejskiego  w  Wałbrzychu  w  godzinach  pracy  Urzędu  lub  przesłać  za
pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego
ul. Rynek 23
58-300 Wałbrzych
z dopiskiem: Nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji.



Pytania dotyczące naboru kierować należy do Biura Rewitalizacji i Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu: 
- na adres rewitalizacja@um.walbrzych.pl;
- pod nr tel. 74 64 44 711/715.

W załączeniu do ogłoszenia udostępnione są:

• Formularz zgłoszeniowy kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji (Załącznik
nr  1  do  Zarządzenia  nr  138/2021  Prezydenta  Miasta  Wałbrzycha  z  dnia
08.03.2021 r.),

• Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego – lista poparcia mieszkańców,

• Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego – lista poparcia przedsiębiorców,

• Załącznik  nr  3  do  formularza  zgłoszeniowego  –  lista  poparcia  organizacji
pozarządowych,

• Załącznik  nr  4  do  formularza  zgłoszeniowego  –  lista  poparcia
właścicieli/użytkowników  wieczystych  nieruchomości  /  podmiotów
zarządzających,

• Załącznik  nr  5 do formularza  zgłoszeniowego –  oświadczenie  o prowadzeniu
działalności gospodarczej,

• Załącznik  nr  6 do formularza  zgłoszeniowego –  oświadczenie  o reprezentacji
przez  daną  organizację  pracodawców/przedsiębiorców  co  najmniej  
10 podmiotów,

• Załącznik nr 7 do formularza zgłoszeniowego – oświadczenie o członkostwie  
w organizacji pozarządowej,

• Załącznik  nr  8  do  formularza  zgłoszeniowego  –  oświadczenie  o  byciu
właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości,

• Załącznik  nr  9  do  formularza  zgłoszeniowego  –  zgoda  organu/podmiotu
wskazanego  w  art.2  ust.2  pkt  6  i  7  ustawy  z  dnia  9  października  2015  r.  
o rewitalizacji,

• Załącznik nr 10 do formularza zgłoszeniowego – oświadczenie o niekaralności,

• Klauzula dla osób, których dane pośrednio pozyskano w związku z naborem na
członka Komitetu Rewitalizacji.

Sporządziła:
A. Torzecka – inspektor BRP
tel. 74 64 44 711


