
Projekt 

DRUK Nr 825 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ………… 2021 roku 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  

Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) – Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Przyjmuje się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

Miasta Konina określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Opiniował radca prawny: 

R. Szatkowski 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ……… 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia ………………. 

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania  

Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina. 

W dniu 15.06.2022 r. Rada Miasta Konina podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina (Dz. U. Woj. 

Wielkopolskiego z 2022r. poz. 4821). 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Rada Miasta 

przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji albo w terminie nie dłuższym niż 

3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia, określa zasady wyznaczania składu oraz 

zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji Miasta Konina, zwany dalej „Komitetem”, jest organem 

opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Konina w zakresie rewitalizacji. Stanowi 

forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach 

dotyczących przygotowania, prowadzenia, oceny i aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Konina (GPR). 

Do zadań Komitetu należy w szczególności: 

1) opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji, w tym projektu GPR, jego 

aktualizacji i zmian przedkładanych przez Prezydenta Miasta Konina; 

2) opiniowanie przedkładanych przez Prezydenta Miasta Konina dokumentów 

dotyczących obszaru rewitalizacji, w tym projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, koncepcji i projektów zagospodarowania 

przestrzeni publicznych oraz budynków użyteczności publicznej, projektów 

uchwał dotyczących nazewnictwa ulic, parków, itp., programów wydarzeń 

kulturalnych organizowanych w obszarze rewitalizacji, zakresu przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Konin, programów współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie rewitalizacji; 

3) podejmowanie inicjatyw i współdziałanie w procesie rewitalizacji, w tym  

w działaniach służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami rewitalizacji; 

4) przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji działań w zakresie zaspokajania 

potrzeb i oczekiwań interesariuszy rewitalizacji. 



Mając powyższe na uwadze, przyjęcie przez Radę Miasta Konina zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina należy uznać za 

zasadne.  

 

Zastępca Prezydenta 

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 

 


