
 

Zarządzenie Nr 0050.52.2017 

Wójta Gminy Nędza z dnia 2 lutego 2017 r. 

 

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. Rewitalizacji 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 nr MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

zarządzam, co następuje 
§1 

Powołuję zespół zadaniowy ds. Rewitalizacji w następującym składzie: 

1. Monika Cyran – Przewodnicząca, przedstawiciel Urzędu Gminy Nędza 

2. Anna Knura – Członek, przedstawiciel Urzędu Gminy Nędza 

3. Renata Bienia – Członek, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nędzy 

4. Mariola Jakacka – Członek, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury  

w Nędzy 

§2 

W pracach Zespołu zadaniowego mogą uczestniczyć osoby spoza jego grona 

zaproszone przez Przewodniczącą lub członków zespołu, w porozumieniu  

z Przewodniczącą, w charakterze doradców lub ekspertów. 

§3 

Zespół zadaniowy ds. Rewitalizacji zostaje powołany na okres tworzenia  

i obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

§4 

Zespół zadaniowy ds. Rewitalizacji działa na podstawie Regulaminu 

stanowiącego Załącznik do Zarządzenia. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Zarządzenia nr  00.50.52.5217  

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 2 lutego 2017 roku 
 

REGULAMIN 

PRACY ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. REWITALIZACJI 

 

§1 

Zespół zadaniowy ds. Rewitalizacji powoływany jest w celu współpracy  

w planowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Jego zadaniem 

będzie wspomaganie sporządzania i wdrażania Programu Rewitalizacji Gminy 

Nędza. Z zespołem zadaniowym współpracować będą także: Radni Rady Gminy 

Nędza, interesariusze zewnętrzni, lokalna społeczność oraz inne gremia 

wspierające. 

§2 

Zakres zadań Zespołu obejmuje: 

1. Gromadzenie, dostarczanie i analiza danych dotyczących opracowania oraz 

realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Nędza. 

2. Współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie prac związanych  

z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji Gminy Nędza. 

2. Identyfikacja problemów, wskazywanie możliwości eliminacji przeszkód  

w realizacji zadań rewitalizacyjnych. 

3. Opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian Programu Rewitalizacji 

Gminy Nędza. 

4. Współpraca przy wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych. 

5. Monitorowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji 

Gminy Nędza. 

6. Upowszechnianie informacji o Programie Rewitalizacji Gminy Nędza  

za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy oraz prasy lokalnej. 

 



§3 

Zespołem zadaniowym kieruje Przewodnicząca Zespołu zadaniowego  

ds. rewitalizacji. 

§4 

Prace zespołu zadaniowego mogą mieć charakter spotkań roboczych, 

konsultacji, prac terenowych, warsztatów w terminach i składzie uzależnionym 

od potrzeb. 

§5 

Harmonogram prac Zespołu zadaniowego ustalany jest na bieżąco,  

przy uwzględnieniu potrzeb realizacji   Programu Rewitalizacji Gminy Nędza. 

§6 

O planowanym spotkaniu Zespołu Przewodnicząca powiadamia członków 

ustnie lub drogą mailową przynajmniej 3 dni przed terminem spotkania.  

 

 


