ZARZĄDZENIE NR 7/2017
WÓJTA GMINY JEŻEWO
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jeżewo
w latach 2017 -2025
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 6 i art. 30 ust. 2 pkt 1a
ustawy
z dnia
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zarządzam, co następuje:

8 marca

1990 r.

§ 1. Powołuję Zespół ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025, zwany dalej
Zespołem ds. GPR w następującym składzie:
1) Maciej Pikuła - Koordynator Zespołu ds. opracowania GPR;
2) Małgorzata Skiba – Członek Zespołu ds. opracowania GPR;
3) Dominika Rakowicz – Członek Zespołu ds. opracowania GPR;
4) Łukasz Czarnecki – Członek Zespołu ds. opracowania GPR.
§ 2. Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie
w gminie;

diagnozy

problemów

społecznych,

gospodarczych

i przestrzennych

2) określenie i wskazanie obszarów wymagających rewitalizacji;
3) sporządzenie map z naniesionymi granicami obszarów wskazanych do rewitalizacji;
4) utworzenie
na
stronie
internetowej
i aktualizowanie zamieszczanych tam informacji;

gminy

„zakładki”

na

temat

rewitalizacji

5) prowadzenie
działań
informacyjnych
i edukacyjnych
o procesie
rewitalizacji,
o celach i zasadach rewitalizacji skierowanych do mieszkańców gminy i innych interesariuszy;

w tym

6) zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych, warsztatów w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w gminie;
7) analiza zgłoszonych projektów i propozycji w trakcie konsultacji społecznych oraz opracowanie informacji
podsumowujących przebieg konsultacji;
8) przygotowanie wstępnego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;
9) prowadzenie monitoringu wdrażania GPR;
10) promocja „Gminnego Programu Rewitalizacji”;
11) określenie wieloletniego planu finansowego GPR.
§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników samorządowych
jednostek organizacyjnych do przygotowywania danych i materiałów informacyjnych niezbędnych do
kompletnego opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jeżewo do roku 2025,
wskazanych przez Koordynatora Zespołu.
§ 4. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne zaproszone osoby, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych czy organizacji pozarządowych.
§ 5. Zespół do prowadzonego zakresu zadań korzysta ze sprzętu i materiałów biurowych będących
w posiadaniu Urzędu Gminy Jeżewo.
§ 6. Z posiedzeń roboczych Zespołu sporządzany będzie protokół zawierający zwięzłe, aktualne
zestawienie wyników wraz z wnioskami o planowanych działaniach.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Zespołu ds. GPR, który kieruje pracami
Zespołu.
§ 8. Do zadań Koordynatora Zespołu należy:
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1) określanie na bieżąco zakresu i terminu zadań do wykonania i wskazywanie osób odpowiedzialnych za ich
realizację;
2) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnym, pracownikami samodzielnych stanowisk pracy
urzędu gminy i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do przygotowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji;
3) udzielanie informacji w zakresie merytorycznym i organizacyjnym o pracy Zespołu;
4) przygotowanie wraz z Zespołem analiz, raportów i opracowań;
5) zapraszanie do udziału w pracach Zespołu osób spoza jego składu;
6) podpisywanie protokołów ze spotkań Zespołu;
7) czuwanie nad terminowością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Wójt Gminy Jeżewo
Mieczysław Pikuła
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