
 

 

Zarządzenie Nr 17/2017  

Wójta Gminy Kąkolewnica  

z dnia 06.04.2017 r. 

w sprawie powołania Rady Rewitalizacyjnej w celu opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt la ustaw}' z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ) oraz zarządzenia nr 15/2017 

Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Kąkolewnica zarządzam, co 

następuje: 

§ i .  

W celu reprezentowania interesów wszystkich grup interesariuszy rewitalizacji przy 

opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy, powołuje się Radę Rewitalizacji w 

następującym składzie: 

1) Członkowie Zespołu Projektowego : 

a) Paweł Komoń - zastępca wójta, przewodniczący Zespołu; 

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

odpowiedzialny również za partycypację społeczną - zastępca przewodniczącego 

Zespołu; 

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

odpowiedzialny również za prowadzenie dokumentacji Zespołu Projektowego; 

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

e) Krzysztof Jakubowski - ekspert zewnętrzny ds. konsultacji społecznych, członek 

Zespołu; 

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

2) Przedstawiciele Rady Gminy: 

a) Marek Król- przewodniczący rady gminy, członek komisji do spraw Kultury, Oświaty, 

Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu 

b) Piotr Jezierski- członek rady gminy, przewodniczący komisji do spraw Rozwoju 

Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy 

c) Kośmider Władysław- członek rady gminy, członek komisji do spraw Rolnictwa, Spraw 

Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska 

3) Przedstawiciele mieszkańców Gminy: 

a) Sikora Waldemar - sołtys w sołectwie Kąkolewnica Południowa; 

b) Osak Roman - sołtys w sołectwie Grabowiec; 

c) Ładna Danuta - sołtys w sołectwie Rudnik; 

4) Przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy: 

a) Sokołowska Danuta; 

b) Stolarczyk Marianna; 

 



 

5) Przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Gminy: 
a) Jędruszczak Edmund; 
b) Rosińska Alicja; 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta, przewodniczącemu Zespołu. 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 
 


