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Kalisz, dnia 22 listopada 2022r.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza wolny nabór na członków
Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
zgodnie z Uchwałą Nr XXX/386/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta
Kalisza.
Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza wspiera działania Prezydenta Miasta Kalisza na
obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami
Miasta, w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz
pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.
ZASADY NABORU DO KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA KALISZA
I. Członków Komitetu powołuje Prezydent Miasta Kalisza w drodze zarządzenia.
II. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i
pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone
zarobki.
III. Kadencja Komitetu trwa 6 lat.
IV. Komitet liczy nie więcej niż 21 członków, w tym:
1) nie więcej niż 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Kalisza, jednostek organizacyjnych Miasta
Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza, wskazanych przez
Prezydenta Miasta Kalisza;
2) nie więcej niż 2 radnych wskazanych przez Radę Miasta Kalisza;
3) nie więcej niż 2 przedstawicieli rad osiedlowych, wskazanych przez Zarządy osiedli
działających na obszarze rewitalizacji;
4) nie więcej niż 1 przedstawiciel organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż
organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu
Państwa lub administracji rządowej, wskazanych przez jednostki uprawnione do
reprezentowania tych organów lub podmiotów;

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających
prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów, wyłonionych w drodze wolnego naboru;
6) nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających
prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, wyłonionych w drodze wolnego
naboru;
7) nie więcej niż 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości
i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze
rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw
budownictwa społecznego, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania
tych podmiotów, wyłonionych w drodze wolnego naboru;
8) nie więcej niż 5 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, nieuwzględnionych
w grupach wymienionych w pkt. 1-7, wyłonionych w drodze wolnego naboru;
9) nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji,
nieuwzględnionych w grupach wymienionych w pkt. 1-7, wyłonionych w drodze wolnego
naboru.
W wyniku niniejszego naboru, wybranych zostanie nie więcej niż 14 członków Komitetu
Rewitalizacji, wyłonionych w drodze wolnego naboru, zgodnie z pkt. IV, ppkt od 5) do 9).

V. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza następuje
w formie pisemnej Deklaracji.
VI. Kandydaci będący przedstawicielami mieszkańców obszaru rewitalizacji, o których
mowa w pkt. IV, ppkt 8) niniejszego ogłoszenia, są zobowiązani do dołączenia do
pisemnej Deklaracji, listy poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 10 mieszkańców
obszaru rewitalizacji.
VII. Kandydaci będący przedstawicielami mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji,
o których mowa w pkt. IV, ppkt 9) niniejszego ogłoszenia, są zobowiązani do dołączenia
do pisemnej Deklaracji, listy poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 10
mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji.
VIII. Kandydaci, o których mowa w pkt. IV, ppkt od 5) do 7) są zobowiązani, w razie
potrzeby, do dołączenia do pisemnej Deklaracji, upoważnienia do reprezentowania
określonego podmiotu w naborze do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
IX. Wzory formularza deklaracji, o której mowa w pkt. V, listy poparcia, o której mowa
w pkt. VI i VII oraz upoważnienie, o którym mowa w pkt. VIII będą udostępnione w czasie
trwania naboru:
1) w formie elektronicznej - na stronach internetowych:
- www.kalisz.pl oraz www.rewitalizacjakalisz.pl (zakładka: AKTUALNOŚCI)

-strona BIP Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl, (zakładka: OGŁOSZENIA–INNE
OGŁOSZENIA)
2) w formie papierowej - w Biurze Rewitalizacji (Wydział Strategii i Rozwoju), Ratusz,
Główny Rynek 20, pokój nr 11,
X. Zgłoszenia w postaci wypełnionych DEKLARACJI wraz z listami poparcia, o których
mowa w pkt VI i VII lub upoważnieniem, o którym mowa w pkt VIII będą przyjmowane
w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza
w terminie: od 28 listopada 2022r. do 23 grudnia 2022r.,
w Biurze Rewitalizacji, Ratusz, pokój nr 11 na parterze.
Zgłoszenia można przesłać także pocztą tradycyjną na adres:
Biuro Rewitalizacji
Wydział Strategii i Rozwoju,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
XI. Kandydat na członka Komitetu może zostać zgłoszony, jako przedstawiciel tylko jednej
z grup interesariuszy, o których mowa w pkt. IV.
XII. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do członkostwa w ramach grup,
o których mowa w pkt. IV, ppkt od 5) do 9), każda grupa wybierze, spośród swoich
kandydatów, członków Komitetu na spotkaniu wyborczym, które odbędzie się 10 stycznia
2023r. (wtorek), o godz. 16.00 w ratuszu, Główny Rynek 20. W przypadku, gdy nie będzie
możliwy wybór, o którym mowa powyżej, wybór członków Komitetu w danej grupie
nastąpi w drodze publicznego losowania, podczas spotkania, o którym mowa powyżej.
XIII. W Komitecie dopuszcza się członkostwo osób, które ukończyły 16 rok życia, jak również
osoby takie mogą udzielać swojego poparcia dla mieszkańców, zgłoszonych w naborze
do Komitetu, o którym to poparciu jest mowa w pkt. VI i VII niniejszego ogłoszenia.
XIV. Kandydat zbierając dane od osób popierających jego kandydaturę powinien
zadbać o zapewnienie poufności wpisanych na listę danych osobowych (osoba
wpisująca się na listę poparcia nie powinna mieć wglądu do wpisanych już danych
osobowych. Zastrzega się możliwość wezwania Kandydatów do uzupełnienia złożonych
deklaracji.
XV. Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej
formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
XVI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych.
Administratorem przekazanych danych osobowych
Z Administratorem można skontaktować się:
•
listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
•
e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl
•
telefonicznie: 62 / 765 43 00.
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Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się:
•
listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
•
e-mailowo: iod@um.kalisz.pl
•
telefonicznie: 62 / 765 43 56.
Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia procedury zgłoszenia, wyboru i powołania członków Komitetu Rewitalizacji
Miasta Kalisza,
- realizacji zadań Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, w przypadku powołania kandydata/ki do
jego składu.
Podstawą przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz
uchwały Nr XXX/386/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza tj. art 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów
prawa. Z uwagi na publiczny charakter działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
w przypadku powołania kandydata/ki do Komitetu, jego imię i nazwisko zostanie podane do
publicznej wiadomości.
Przechowywanie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanego na ich
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (symbol klasyfikacyjny 0053) – zgodnie z którymi dokumentacja
nie podlega zniszczeniu.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych, w zależności od podstawy
prawnej ich przetwarzania przysługuje Państwu:
•
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich
uzupełnienia;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
•
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).
Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela
Inspektor ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne (nie jest obowiązkowe). Konsekwencją
ich niepodania będzie jednak brak możliwości kandydowania do Komitetu Rewitalizacji Miasta
Kalisza, a w następstwie brak możliwości powołania kandydata/ki do jego składu. Dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…. /
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

