
ZARZ1\DZENIE Nr5033 IVII/17 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A5 Ud~ 2017 r. 

w sprawie ogloszenia naboru czlonkow Komitetu Rewitalizacji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w zwi,!zku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 pazdziemika 

2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1250) oraz § 3 ust. 1 i 2 Zasad 

wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji, stanowi,!cych zal,!cznik 

do uchwaly Nr XXXIXIl0351l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

okres1enia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewita1izacji 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam nabor kandydatow na czlonkow Komitetu Rewitalizacji zwanego da1ej 

Komitetem. 

§ 2. 1. Trese ogloszenia 0 naborze, 0 ktorym mowa w ust. 1, stano wi zal,!cznik 

do zarz,!dzenia. 

2. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie: 

1) w Biu1etynie Informacji Pub1icznej Urzydu Miasta Lodzi; 

2) na stronie intemetowej pod adresem: www.uml.lodz.p1 w zakladce Rewitalizacja; 

3) na porta1u "Lodz Aktywnych Obywateli" (www.aktywniobywate1e.uml.lodz.pl). 

3. Informacja 0 naborze zostanie wyslana drog,! e1ektronicZll,! do zaangazowanych 

w rewita1izacjy srodowisk, organizacji i instytucji. 

4. Informacja 0 naborze bydzie dostypna d1a osob niepelnosprawnych na tab1icy ogloszen 

Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi oraz Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 

w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zgloszenie kandydatow do Komitetu na1ezy zlozye na formu1arzach zgloszeniowych 

I lub II, ktorych wzor stanowi zal,!cznik do ogloszenia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1. 

§ 4. Formalnej i merytorycznej analizy i oceny Formu1arzy zgloszeniowych I i II oraz 

wyboru kandydatow na czlonkow Komitetu i przedstawienia rekomendacji Prezydentowi Miasta 

Lodzi, zgodnie z uchwal,! Nr XXXIX/1035116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie okres1enia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji, 

dokona Komisja Wyboru, powolana odrybnym zarz,!dzeniem Prezydenta Miasta Lodzi w trakcie 

trwania naboru. 

§ 5. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji 

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanna ZDANOWSKA 



OGLOSZENIE 

Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr5333 /VIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 115 Weqo 2017 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza nabor kandydatow na czlonkow Komitetu Rewitalizacji 

Warunki naboru: 

1. Do naboru mog,! przyst,!pic pelnoletni przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, 
o ktorych mowa w § 4 ust. 1-3 Zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania 
Komitetu Rewitalizacji, stanowi,!cych zal,!cznik do uchwaly Nr XXXIXl1035/16 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie okreslenia zasad 
wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji. 

2. Zgloszenie kandydatow do Komitetu nalezy zlozyc na formularzach zgloszeniowych 
I lub II, ktorych wzor stano wi zal,!cznik do ogloszenia. Formularze S,! dosttrpne 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urztrdu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl), na stronie intemetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl 
w zakladce Rewitalizacja oraz na portalu "Lodz Aktywnych Obywateli" 
(www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl). 

3. Do Formularza zgloszeniowego I nalezy dol,!czyc nasttrPuj,!ce dokumenty: 

1) rekomendacjtr co najrnniej 3 rad osiedla w formie uchwal w przypadku 
przedstawiciela rad osiedli z obszaru rewitalizacji; 

2) rekomendacjtr co najrnniej 3 organizacji pozarz'!dowych z terenu miasta Lodzi 
lub rekomendacjtr federacji organizacji dzialaj,!cej na terenie miasta Lodzi lub 
Lodzkiej Rady Dzialalnosci Pozytku Publicznego w przypadku przedstawiciela, 
organizacji pozarz'!dowych prowadz'!cych dzialalnosc zgodn,! z celami okreslonymi 
w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi, stanowi,!cym zal'!cznik do 
uchwaly Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 wrzesnia 2016 r. 

w sprawie przyjtrcia Gminnego Programu Rewitalizacji rniasta Lodzi; 
3) rekomendacjtr co najrnniej 3 przedsitrbiorcow prowadz'!cych dzialalnosc gospodarcz,! 

na obszarze rewitalizacji lub porozumienia przedsitrbiorcow/samorz'!du 
gospodarczegolzwi,!zku branzowego/izby danej profesji w przypadku przedstawiciela 
podmiotow prowadz'!cych mikroprzedsitrbiorstwa, male i srednie przedsitrbiorstwa, 
dute przedsitrbiorstwa; 



4) rekomendacjy co najmniej 3 wspolnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji 
w przypadku przedstawiciela wspolnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji; 

5) rekomendacjy co najmniej 3 wlascicieli nieruchomosci lub uzytkownikow 
wieczystych (z wylqczeniem wspolnot mieszkaniowych) w przypadku przedstawiciela 
wlascicieli nieruchomosci i uzytkownikow wieczystych (z wylqczeniem wspolnot 
mieszkaniowych); 

6) listy poparcia zawierajqcq podpisy co najmniej 30 pelnoletnich mieszkancow obszaru 
rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkancow obszaru rewitalizacji; 

7) listy poparcia zawierajqcq podpisy co najmniej 30 pelnoletnich mieszkancow spoza 
obszaru rewitalizacji w przypadku przedstawiciela mieszkancow spoza obszaru 
rewitalizacji; 

8) oswiadczenie osoby kandydujqcej 0 wyrazeniu zgody na kandydowanie; 
9) oswiadczenie osoby kandydujqcej 0 niekaralnosci; 
10) oswiadczenie osoby kandydujqcej 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Do Formularza zgloszeniowego II nalezy dolqczyc nastypujqce dokumenty: 

1) oswiadczenie osoby kandydujqcej 0 wyrazeniu zgody na kandydowanie; 
2) oswiadczenie osoby kandydujqcej 0 niekaralnosci; 
3) oswiadczenie osoby kandydujqcej 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
5. Kandydaci na czlonkow Komitetu mogq zlozyc tylko jeden formularz zgloszeniowy. 
6. Podmioty zglaszajqce kandydatow na czlonkow Komitetu, jako przedstawiciela jednej 

z kategorii podmiotow wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a-f, Zasad wyznaczania skladu 
oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji, stanowiqcych zalqcznik do uchwaly 
Nr XXXIX!1035116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
okreslenia zasad wyznaczania skladu oraz zasad dzialania Komitetu Rewitalizacji mogq 
zglosic tylko jednego kandydata. 

7. Kandydatow mozna zglaszac w terminie 30 dni, liczqc od dnia opublikowania ogloszenia 
o naborze. 

8. Wypelnione formularze nalezy skladac w formie papierowej w zamkniytych kopertach. 
Na kopercie nalezy umiescic adnotacjy - NABOR DO KOMITETU REWITALIZACJI. 
FORMULARZ I lub II oraz imiy i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwy i adres 
podmiotu zglaszajqcego kandydata. 

9. Zapieczytowane koperty nalezy skladac osobiscie lub przesylac na adres: Urzqd Miasta 
Lodzi Departament Obslugi i Administracji Wydzial Zarzqdzania Kontaktami 
z Mieszkancami, ul. Piotrkowska 110 (wej scie od strony Pasazu Schillera), 
90-926 Lodi, Lodzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami, 

10. Za daty doryczenia uwaza siy daty otrzymania dokumentow przez Urzqd Miasta Lodzi 
(daty wplywu). Kandydatury zgloszone po terminie okreslonym w pkt 7 nie bydq 
uwzglydniane. 



11. Prezydent Miasta Lodzi powoluje czlonk6w Komitetu w odrybnym zarz~dzeniu. Lista 
czlonk6w Komitetu ogloszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu 
Miasta Lodzi oraz na stronie intemetowej pod adresem: www.uml.lodz.pl 
w zakladce Rewitalizacja oraz na portalu "L6M Aktywnych Obywateli" 
(www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl). 

Uwaga! 
Informacje 0 naborze mozna uzyskac bezposrednio w Biurze ds. Rewitalizacji w Depal1amencie 
Architektury i Rozwoju Urzt;du Miasta Lodzi pr7J' uL Piotrkowskiej 171 (Oddtial ds. Dzialan 
Spoleczno-Gospodarczych III piflro, pok6j nr 301 ; 302), w godtinach pracy Urzt;du Miasta Lodti, 
pod adresem internetowym Biuletynu Informacj; Publicznej (http://bip.uml.lod~pl), na Pol1alu 
"L6diAktywnych Obywateli" (www.aktywniobywatele.uml.lod~pl) oraz pod nr tel. 4216385139 



Zal~cznik do ogloszenia 0 naborze 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY I 

1. lmi~ i nazwisko kandydata na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

2. Adres i dane kontaktowe kandydata na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

Adres zamieszkania 

Adres do 

korespondencj i 

Adres e-mail 

Nr telefonu 

3. Jestem przedstawicielem kategorii podmiotu: 

o rada osiedla z obszaru rewitalizacji, 
o organizacj a pozarz~dowa, prowadz~ca dzialalnosc zgodn~ 

z celami okreslonymi w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi, 
o podmiot prowadz~cy dzialalnosc gospodarcz~ - mikro przedsittbiorstwo na 
obszarze rewitalizacji, 
o podmiot prowadz~cy dzialalnosc gospodarcz~ - male lub srednie przedsittbiorstwo 
na obszarze rewitalizacji, 
o podmiot prowadz~cy dzialalnosc gospodarcz~ - dute przedsittbiorstwo na 
obszarze rewitalizacji, 
o wsp61nota mieszkaniowa z obszaru rewitalizacji, 
o wlasciciel nieruchomosci lub utytkownik wieczysty z obszaru rewitalizacji 
(z wyl~czeniem wsp61not mieszkaniowych), 
o mieszkaJ1cY obszaru rewitalizacji, 
o mieszkancy spoza obszaru rewitalizacji. 



4. Oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na kandydowanie: 

J a nitej podpisana /y/ 

zameldowana /y/ w ............................................... przy ulicy ....................................................... . 

legitymuj~ca/y/ siy dowodem osobistym nr .... .... . ..... ............................ wydanym przez 

................................................................................................ , oswiadczam, it wyratam 

zgody na kandydowanie na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

/data/ /czytelny podpis kandydata/ 

5. Uzasadnienie zgloszonej kandydatury wraz z opisem dzialalnosci zglaszanego 

kandydata. Mozna dolaczvc dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty 

potwierdzajace zasadnosc zgloszenia. 



6. Oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci: 

Oswiadczam, iz nie bylam I-em! karana I-yl prawomocnym wyrokiem kamym za przestypstwa 

scigane z oskarzenia publicznego oraz ze korzystam z pelni praw publicznych. 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 

7. Oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgloszeniowym na czlonka Komitetu Rewitalizacji zgodnie z ustaw'! z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 



REKOMENDACJA 

1. Dane podmiotu rekomenduj~cego Kandydata 

1) Nazwa: .................................................................................................. . 

2) Siedziba (adres): ....................................................................................... . 

3) Telefon: .................................................................................................. . 

4) E-mail: .................................................................................................... . 

5) Nr Krajowego Rejestru S~dowego lub innego dokumentu wraz z nazw~ wlasciwego 

rejestru: 

6) Forma prawna: ......................................................................................... . 

7) Imiona i nazwiska os6b upowaznionych do reprezentacji podmiotu oraz spos6b 

reprezentacji (wynikaj~ce z zal~czonego do formularza dokumentu potwierdzaj~cego 

legitymacjy do wystypowania w imieniu tego podmiotu) ....................................... . 

2. Uzasadnienie rekomendacji (Moina dol~czyc dodatkowe strony uzasadnienia oraz 

inne dokumenty potwierdzaj~ce zasadnosc zgloszenia.) 



3. Podpisy osoby lub osob uprawnionych do reprezentowania podmiotu potwierdzaj~ce 

REKOMENDACJF; dla kandydata: 

pieczyc podmiotu rekomenduj~cego miejscowosc, data 

czytelne podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu. 



Lista poparcia dla kandydata do Komitetu Rewitalizacji 

Lp. Imiy i nazwisko PESEL Adres zameldowania Podpis* 

l. 

2. 

3. 

30. 

* Wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liscie poparcia dla czlonka 

Komitetu Rewitalizacji zgodnie z ustaw'! z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 



FORMULARZ ZGLOSZENIOWY II 

1. Dane podmiotu zglaszaj~cego Kandydata 

1) Nazwa: .................................................................................................. . 

2) Siedziba (adres): ....................................................................................... . 

3) Telefon: .................................................................................................. . 

4) E-mail: .................................................................................................... . 

5) Nr Krajowego Rejestru S~dowego lub innego dokumentu wraz z nazw~ wlasciwego 

rejestru: 

6) Forma prawna: ........................................................................................ .. 

7) Imiona i nazwiska os6b upowaznionych do reprezentacji podmiotu oraz spos6b 

reprezentacji (wynikaj~ce z zal~czonego do formularza dokumentu potwierdzaj~cego 

legitymacjy do wystypowania w imieniu tego podmiotu) ...................................... .. 

8) Podpisy osoby lub os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu: 

pieczyc podmiotu zglaszaj~cego miejscowosc, data 

czytelne podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu. 



2. Imi~ i nazwisko kandydata zgloszonego na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

Uzasadnienie zgloszonej kandydatury wraz z opisem dzialalnosci zglaszanego kandydata. 

Moma dolaczyc dodatkowe strony uzasadnienia oraz inne dokumenty potwierdzajace 

zasadnosc zgloszenia. 



3. Adres i dane kontaktowe kandydata na czlonka Komitetu Rewitalizacji 

Adres zamieszkania 

Adres do korespondencji 

Adres e-mail 

Nr telefonu 

4. Jestem przedstawicielem kategorii podmiotu: 

o uczelnia wytsza, 

o instytucja kultury funkcjonuj<j.ca na obszarze rewitalizacji, 

o szkoly i placowki oswiaty funkcjonuj<j.ce na obszarze rewitalizacji, 

o samorz<j.dy gospodarcze, 

o kluczowi gestorzy sieci, 

o eksperci - specjalisci ds. jednego z celow strategicznych Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Lodzi. 

5. Oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na kandydowanie: 

Ja nitej podpisana /y/ ............................................................................................................ .. 

zameldowana Iyl w ............................................... przy ulicy ...................................................... .. 

legitymuj<j.ca/y/ dowodem osobistym nr 

wydanym przez ..................................................................................... , oswiadczam, it wyratam 

zgodt( na kandydowanie na czlonka Komitetu Rewitalizacji. 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 



6. Oswiadczenie kandydata 0 niekaralnosci: 

Oswiadczam, iz nie bylam I-em! karana I-yl prawomocnym wyrokiem kamym za przestypstwa 

scigane z oskarzenia publicznego oraz ze korzystam z pelni praw publicznych. 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 

7. Oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 

zgloszeniowym na czlonka Komitetu Rewitalizacji zgodnie z us taw'! z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Idatal Iczytelny podpis kandydatal 


