
Zarządzenie Nr ...iX".A^K.7/2018 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia !^rr. sierpnia 2018 r. 

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) oraz § 4 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr XLV/626/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam, co następuje: 

§1. Powołuję Komitet Rewitalizacji, zwany dalej „Komitetem", w następującym składzie: 

1. Pani Krystyna Witczak - przedstawicielka Rady Osiedla „Tysiąclecia", 

2. Pani Justyna Iwankiewicz - przedstawicielka „Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.", 

3. Pan Mariusz Staszewski - przedstawiciel „Stowarzyszenia Na Przykład", 

4. Pan Jacek Wezgraj - przedstawiciel „Stowarzyszenia Lepszy Koszalin", 

5. Pani Monika Widocka - przedstawicielka „Pracowni Pozarządowej", 

6. Pani Katarzyna Krzyżanowska - przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

7. Pani Małgorzata Sawko - przedstawicielka mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

8. Pan Tomasz Brzęczek - przedstawiciel mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, 

9. Pani Alina Danes - przedstawicielka mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, 

10. Pan Miłosz Janczewski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Koszalinie, 

11. Pan Mariusz Krajczyński - przedstawiciel Rady Miejskiej w Koszalinie, 

12. Pan Leopold Ostrowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Koszalinie. 

§2. Zadania Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji, 

stanowiący załącznik do uchwały Nr XLV/626/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

§3.0bsługę Komitetu zapewnia Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Architektury i Urbanistyki. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 



UZASADNIENIE 

W dniu 24 maja 2018 r. Rada Miejska w Koszalinie podjęła uchwałę Nr XLV/626/2018 w sprawie zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Prezydent Miasta 

niezwłocznie po podjęciu wyżej wymienionej uchwały powołuje, w drodze zarządzenia Komitet 

Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie 

rewitalizacji. Stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy 

w sprawach dotyczących prowadzenia, oceny i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Koszalina na lata 2017 - 2026. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji poprzez swoich 

przedstawicieli. 

Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy w szczególności: 

1) opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji, w tym projektów aktualizacji i zmian GPR, 

przedkładanych przez Prezydenta Miasta Koszalina, 

2) podejmowanie inicjatyw i współdziałanie w procesie rewitalizacji, w tym w działaniach 

służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami rewitalizacji, 

3) przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji działań w zakresie zaspokajania potrzeb 

i oczekiwań interesariuszy rewitalizacji. 

W wyniku otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji, wpłynęło 13 zgłoszeń, spełniających 

wymogi określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji, stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr XLV/626/2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Zgłosiło się pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, prowadzących 

działalność społeczną zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji, dwóch 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, dwóch mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, jedna 

przedstawicielka Rady Osiedla oraz trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Koszalinie. 

Zgodnie z §9 pkt 1 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, jeżeli liczba kandydatów na członków Komitetu, 

zgłoszonych w ramach poszczególnych grup wymienionych w §5 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, 

przekroczy określony limit miejsc, o wyborze na członka Komitetu decyduje w pierwszej kolejności 

posiadane doświadczenie, a w przypadku kandydatów o podobnym doświadczeniu - wynik 

publicznego losowania. 

Z pięciu zgłoszonych kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, 

prowadzących działalność społeczną zgodną z celami określonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji, 

jedna poinformowała o braku doświadczenia. Zgodnie z zapisami Regulaminu do Komitetu zostali 

wybrani przedstawiciele wykazujący doświadczenie. 

Pozostałe kandydatury zostały pozytywnie ocenione i przyjęte do grona członków Komitetu 

Rewitalizacji. 
PREZYDENT 


