Burmistrz Nysy, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.), w związku z przyjętą
Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr XXXIV/535/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem
Rewitalizacji na okres kadencji, która upływa wraz z zakończeniem realizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy w Rozumieniu
Gminnego Programu Rewitalizacji z organami Gminy Nysa oraz pełni funkcję opiniodawczodoradczą Burmistrza Nysy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny
rewitalizacji.
Zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w
Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr
XXXIV/535/17 z dnia 30 marca 2017 r., zwanego dalej Regulaminem.
Zgodnie z Regulaminem, w skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby ﬁzyczne zamieszkałe na
terenie Gminy Nysa oraz osoby ﬁzyczne zaangażowane w życie Gminy Nysa zamieszkałe
poza jej terenem, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
1) 1 – 2 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych, działających na terenie Gminy Nysa),
2) 1 – 2 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na
obszarze zdegradowanym,
3) 1- 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Nysa lub osób zaangażowanych w życie Gminy
Nysa, zamieszkałych poza jej terenem, niebędących członkami organizacji, o których mowa
w pkt 3 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji niepracujących w jednostkach organizacyjnych
Gminy Nysa.
Kandydaci zostaną wyłonieni przez Komisję powołaną przez Burmistrza Nysy, przy czym
głównymi kryteriami jej wyboru będą:
znajomość tematyki dotyczącej rewitalizacji,
uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji,
miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności na obszarze zdegradowanym:
obszarze gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji

negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,
wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej w Nysie.
Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty
praw publicznych. Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem Komitetu
Rewitalizacji oraz o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. Wypełnione
formularze zgłoszeniowe można przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa
15, 48-300 Nysa lub składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nysie (biuro podawcze) z
dopiskiem: ”Nabór do Komitetu Rewitalizacji Nysy”.
Termin na składanie wniosków upływa 31 lipca 2020 r.
Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie
wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny. Za udział w
posiedzeniach i pracach Komitetu jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie,
dieta ani zwrot kosztów podróży.
Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w
Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon:
77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1
lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji naboru na

wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym
związanych ciążących na pracodawcy;
4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna
będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;
6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem
zawarcia umowy;
9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
proﬁlowane”.

