
Zarządzenie Nr 13/2017  

Wójta Gminy Kąkolewnica  

z dnia 31.03.2017 r. 

w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji pn.: „ Program Rewitalizacji dla Gminy Kąkolewnica". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt la ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2016 poz. 446 ) Wójt Gminy Kąkolewnica zarządza, co następuje: 

§1.  

1. Powołuje się Zespół Projektowy w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Kąkolewnica" 

w następującym składzie: 

1) Paweł Komoń - zastępca wójta, przewodniczący Zespołu; 

2) Dariusz Korulczyk - kierownik referatu ds. inwestycji, koordynator projektu, 

odpowiedzialny również za partycypację społeczną - zastępca przewodniczącego Zespołu; 

3) Kamil Truba - inspektor ds. wdrażania funduszy pomocowych, członek Zespołu, 

odpowiedzialny również za prowadzenie dokumentacji Zespołu Projektowego; 

4) Ilona Mirosław - ekspert zewnętrzny ds. analiz, członek Zespołu; 

5) Krzysztof Jakubowski - ekspert zewnętrzny ds. konsultacji społecznych, członek Zespołu; 

6) Michał Widomski - zewnętrzny ekspert ds. rozwoju gospodarczego, członek Zespołu; 

2. Zespół Projektowy jest organem konsultacyjnym Wójta Gminy w zakresie Lokalnego 

Planu Rewitalizacji. 

3. Zespół Projektowy odpowiada za techniczne sprawne prowadzenie prac nad LPR, 

zapewnia bieżący kontakt z zewnętrznymi ekspertami oraz czuwa nad prawidłowością 

rozliczeń i wydatkowania środków. 

4. Zespół Projektowy jest powoływany na okres opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Kąkolewnica". 

§2.  

1. Zespól Projektowy współpracuje ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w 

szczególności ze społecznością obszaru rewitalizacji. 

2. Do kompetencji Zespołu Projektowego należy współpraca w zakresie: 

a) diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych, 

b) priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji, 

c) definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji. 

§3.  

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się doraźnie w przypadku wystąpienia istotnych zagadnień 

wymagających omówienia. 

2. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia członkowie Zespołu będą 

powiadamiani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie co najmniej na 7 dni 

przed planowanym posiedzeniem. 

§3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta, przewodniczącemu Zespołu. 

§4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


