
ZARZĄDZENIE  Nr 63/16 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojno na lata 2016-2023 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023 

powołuje się Zespół ds. Programu Rewitalizacji Gminy Gnojno na lata 2016-2023, zwany dalej Zespołem, w na-

stępującym składzie: 

1) Sebastian Kiciński - Przewodniczący Zespołu; 

2) Agata Lelas  - Z-ca Przewodniczącego Zespołu; 

3) Bożena Wawszczyk  - Członek Zespołu; 

4) Kamila Pasternak  - Członek Zespołu; 

5) Barbara Krawczyk  - Członek Zespołu; 

6) Maria Skwark - - Członek Zespołu; 

7) Wójt - Zbigniew Janik  - Członek Zespołu. 

§ 2.1. W celu wsparcia merytorycznego prac nad projektem dokumentu członkami Zespołu zostają przedsta-

wiciele kluczowych dla rozwoju gminy partnerów z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w następu-

jącym składzie: 

1) Maria Woźniak  - radna Gminy Gnojno; 

2) Andrzej Bochnacki  - sołtys wsi Gnojno. 

2. W razie potrzeby Przewodniczący Zespołu może zaprosić do współpracy ekspertów i specjalistów w danej 

dziedzinie. 

§ 3. Do zadań Zespołu należeć będzie udział w opracowaniu i wdrażaniu Programu Rewitalizacji Gminy 

Gnojno na lata 2016-2023, poprzez: 

1) udział w warsztatach i spotkaniach mających na celu wyznaczenie: wizji, celów rewitalizacji, kierunków dzia-

łań, projektów do realizacji oraz zasad monitoringu i ewaluacji dokumentu; 

2) uczestniczenie w konsultacjach społecznych z udziałem mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk 

lokalnych; 

3) zapraszanie do udziału w pracach Zespołu osób spoza jego składu (eksperci, specjaliści i inni); 

4) koordynacja wdrażania poszczególnych projektów w całym okresie realizacji dokumentu; 

5) gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów dokumentu. 

§ 4.1. Członkowie Zespołu są zobowiązani do udziału w jego pracach oraz do rzetelnego i terminowego wy-

konywania zadań. 

2. Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia Referat Inwestycji i Infrastruktury. 

§ 5. Zobowiązuje się wszystkich kierowników i pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie oraz kierowników 

podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do ścisłej współpracy i udzielania Zespołowi wszelkiej 

pomocy związanej z realizacją zadania, w tym udzielania niezbędnych informacji i danych. 
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§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sebastianowi Kicińskiemu. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  
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