
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA CZŁONKÓW KOMITETU 
REWITALIZACJI MIASTA SUWAŁK 

 
§1 

1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z 
procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą nr L/651/2022 Rady Miejskiej w 
Suwałkach z dnia 26 października 2022  roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu 
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk.  
 
2. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą podlegający procedurze otwartego naboru:  
1) dwaj przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji, 
2) dwaj przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze 
rewitalizacji; 
3) dwaj przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni mieszkaniowych/zarządców 
nieruchomości z obszaru rewitalizacji; 
 

§2 
1. Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 20 stycznia do dnia 
10 lutego 2023 roku.  
2. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez 
czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz 
dostarczenie go w jeden z wybranych sposobów:  
a) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rfz@um.suwalki.pl , w tytule e-maila 
wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" lub  
b) drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urząd 
Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, z dopiskiem: „Nabór na członków 
Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub  
c) bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miejski w 
Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki (pierwsze piętro), pokój 129 lub 130 w 
godzinach pracy Urzędu.  
3. Wnioski zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej 
formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną 
bez rozpatrzenia.  
4. Dla wszystkich grup interesariuszy obowiązuje jeden wzór formularza wniosku 
zgłoszeniowego.  
 
Część I i II wniosku wypełniają wszyscy kandydaci.  
Część III, tj. listy poparcia wypełniana jest w zależności od wyboru grupy, którą reprezentuje 
kandydat:  
 a) mieszkaniec z obszaru rewitalizacji miasta Suwałk – wypełnia Część III.A  
 b) osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Suwałk 

– wypełnia Część III.B  
 c) osoba będąca przedstawicielem wspólnot mieszkaniowych/spółdzielni 

mieszkaniowych/zarządców nieruchomości z obszaru rewitalizacji – wypełnia Część 
III.C. 

 



§ 3 
1. Informację o otwartym naborze zamieszcza się na stronie internetowej 

www.um.suwalki.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Suwałkach.  

2. Informacja o wynikach naboru na członków Komitetu Rewitalizacji zostanie 
umieszczona na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 

3. Osobami do kontaktu w sprawie naboru są p. Marcin Bonisławski, tel. 87 562 81 35 , 
e-mail. mbonislawski@um.suwalki.pl i p. Magdalena Czeszkiewicz, tel. 87 562 81 29, 
e-mail: mczeszkiewicz@um.suwalki.pl   

 
§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, ma zastosowanie Regulamin 
dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta 
Suwałk.  
2. Wykaz załączników do niniejszego regulaminu:  
a) Załącznik nr 1 – Wniosek zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji Miasta Suwałk 
– Formularz 
b) Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku zgłoszeniowego na członka Komitetu 
Rewitalizacji  
c) Załącznik nr 3 – mapa przedstawiająca obszar rewitalizacji miasta Suwałk wraz z nazwami 
ulic.  
 
 
 Prezydent Miasta Suwałk 
  

Czesław Renkiewicz 
 


