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Zarządzenie Nr 0050.52.2016 

Burmistrza Lądka-Zdroju 

z dnia 16 marca 2016 roku 

w sprawie powołania Rady ds. rewitalizacji 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 

1515) w związku z Uchwałą Nr XV/91/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 16 października 

2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lądek-Zdrój do opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Lądka-Zdroju na lata 2016-2022 zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Powołuje się Radę ds. rewitalizacji (zwaną dalej Radą) jako ciało doradcze. 

2. Rada ds. rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Lądka-

Zdroju w zakresie rewitalizacji. 

3. Rada ds. rewitalizacji ma charakter społeczny. 

4. Rada ds. rewitalizacji jest powoływana jest na czas przygotowania, realizacji i ewaluacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

5. Uczestnictwo w Radzie ds. Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w 

posiedzeniach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone 

zarobki.  

§2 

Do zadań Rady ds. rewitalizacji będzie należała współpraca w zakresie: 

 

a) Diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów 

rewitalizowanych, 

b) Pomocy przy formułowaniu zagadnień i pytań do ewaluacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, 

c) Systematycznej ceny etapów ewaluacji oraz opiniowanie raportu końcowego z 

ewaluacji programu. 

 

§3 

1. Przewodniczącym Rady ds. rewitalizacji jest Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka-

Zdroju. 

2. Członkiem Rady może zostać przedstawiciel: 

a) Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, 

b) Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 

c) Jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 

d) Służb mundurowych, 

e) Instytucji kultury, 

f) Instytucji edukacyjnych, 



g) Instytucji opieki społecznej, 

h) Instytucji rynku pracy, 

i) Organizacji skupiających przedsiębiorców, 

j) Przedsiębiorców, 

k) Organizacji pozarządowych, 

l) Mieszkańców obszaru rewitalizowanego, 

m) Właścicieli, Użytkowników, zarządców nieruchomości znajdujących się na 

obszarze rewitalizowanym, 

n) Instytucji skarbu państwa. 

3. Powołanie i odwołanie członka Rady ds. rewitalizacji następuje na podstawie 

Zarządzenia Burmistrza. 

§4 

1. Członkowie Rady ds. rewitalizacji uczestniczą w jej pracach osobiście. 

2. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Rady ds. rewitalizacji inne osoby, 

których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi  na przedmiot obrad.  

3. Posiedzenia Rady będą odbywały się na wniosek Przewodniczącego Rady ds. 

rewitalizacji zależnie od potrzeb.  

4. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Członkowie Rady będą 

powiadamiani mailowo lub telefoniczne. 

5. Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewni Zespół do rewitalizacji, 

powołany Zarządzeniem Nr 0050.51.2016 r. Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16 marca 

2016 roku.  

§ 5 

1. Rada rozstrzyga sprawy dążąc do konsensusu. 

2. W przypadku braku konsensusu Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów 

w glosowaniu jawnym. 

3. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego. 

§ 6  

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi do rewitalizacji, powołanemu Zarządzeniem 

Nr 0050.51.2016 r. Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 16 marca 2016 roku.   

§7 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

W prawym dolnym rogu dokumentu pieczęć podłużna o treści: 

Burmistrz Lądka-Zdroju mgr Roman Kaczmarczyk 

Podpis nieczytelny 

 

Informację wytworzył: Agnieszka Chudziak 

Informację zweryfikował: Irena Brzozowska 

Data wytworzenia: 16.03.2016 r. 

 


