
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Nr Or.I.0050.73.2016 Burmistrza Gogolina  

z dnia   27.05.2016r. 

Regulamin Zespołu do spraw rewitalizacji miasta Gogolin 

§ 1. Regulamin określa szczegółowy tryb prac Zespołu ds. Rewitalizacji. 

 

§ 2. Zespół jest organem konsultacyjnym Burmistrza w zakresie rewitalizacji, powołanym na czas 

przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020. 

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. Rewitalizacji 

miasta Gogolin. 

§ 4. Osoby wchodzące w skład Zespołu będą pełnić rolę ekspertów w zakresie oceny 

i przygotowania propozycji treści Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin. Zespół 

wspiera proces rewitalizacji poprzez wiedzę, doświadczenie w zakresie realizacji projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych, jak i znajomość problemów społecznych, gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych występujących na obszarze 

miasta.  

§ 5.  Powołanie i odwołanie Członka Zespołu następuje na podstawie zarządzenia Burmistrza. 

 

§ 6. Burmistrz poprzez ogłoszenie na stronach internetowych gminy zaprosi przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w pracach Zespołu.  

 
1. Osoba zgłaszana do Zespołu musi spełniać łącznie następujące kryteria: 

 1) reprezentować stowarzyszenie działające na terenie miasta Gogolin, 

2) posiadać wiedzę z zakresu rewitalizacji w bieżącym okresie programowania, 

3) posiadać doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej, 
 

2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w Zespole Burmistrz Gogolina wyznaczy 

kandydatów w oparciu o następujące kryteria: 

1) posiadana wiedza w zakresie rewitalizacji, 

2) ilość zrealizowanych inicjatyw oddolnych, 

oceniane na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy. 
 

§ 7. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał oraz doraźnie w przypadkach 

istotnych zagadnień wymagających omówienia. 
 

§ 8. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia członkowie Zespołu będą  

powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pisemnie co najmniej 

na 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 
 

§ 9. Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście. 
 

§ 10. Zespół rozstrzyga sprawy dążąc do konsensusu. W przypadku braku konsensusu Zespół 

podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 
 

§ 11.  W przypadku równej liczby głosów sprawę rozstrzyga Burmistrz. 
 

§ 12.  Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie.  
 

§ 13. W przypadku uzyskania dofinansowania na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Gogolin, za udział w pracach Zespołu, jego członkom będzie przysługiwać wynagrodzenie 

w wysokości uzależnionej od uzyskanej kwoty wsparcia. 


