
ZARZĄDZENIE NR 1167/2017
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 1151/2017 Prezydenta 
Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz Uchwały nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 lutego 
2016r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 r. w 
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 714/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu 
Rewitalizacji, uzasadnienie otrzymuje brzmienie:

„Komitet Rewitalizacji  powołuje się w celu realizacji procesu rewitalizacji, 
uwzględniającego aktywny udział w procesie lokalnej społeczności. Komitet stanowi forum 
współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy a także sprawuje funkcje opiniodawczo 
- doradcze w sprawach związanych z opracowaniem, wdrażaniem i przebiegiem rewitalizacji 
uwzględnionej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Racibórz.

W związku z rezygnacją z funkcji członka Komitetu Rewitalizacji złożoną przez Panią 
Magdalenę Duraj oraz deklaracją chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji złożoną 
przez Panią Katharinę Kreuzer, zgodnie z Uchwałą nr XV/185/2016 Rady Miasta Racibórz z 
dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia 
jego regulaminu, Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji zawnioskowała o zmianę 
Zarządzenia nr 714/2016 w sprawie powołania członków Komitetu Rewitalizacji.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta, a nadzór nad wykonaniem 
zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk



Uzasadnienie
Celem uniknięcia błędów interpretacyjnych w przyczynach zmian w składzie Komitetu

Rewitalizacji zasadne wydaje się być sprostowanie zapisów uzasadnienia w Zarządzeniu
Nr 1151/2017 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 714/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu
Rewitalizacji.




