
Zarządzenie Nr 130/2021 

Wójta Gminy Niemce 

z dnia 07 września 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372, tj.), Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy 

Niemce z 20.02.2009 r. zarządza się, co następuje. 

§ 1 

Powołuję Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji, w składzie: 

I. Zespół prowadzący w składzie: 

1. Pan Michał Tarnowski - Przewodniczący Zespołu ds. formalno – merytorycznych, 

2. Pan Dominik Filipiak – Członek Zespołu, 

3. Pani Małgorzata Gromek – Członek Zespołu, 

4. Pan Grzegorz Brzozowski – Członek Zespołu, 

5. Pani Elżbieta Parafiniuk – Członek Zespołu, 

6. Pan Marian Golianek – Członek Zespołu, 

 

II. Zespół wspierający w składzie: 

 

1. Pani Katarzyna Golan – Zastępca Przewodniczącego zespołu prowadzącego ds. 

partycypacji, 

2. Pani Justyna Budzyńska – Członek Zespołu, 

3. Pani Barbara Ściseł – Członek Zespołu -Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy 

Niemce, 

4. Pani Ewa Jakubas – Członek Zespołu, sołtys miejscowości Baszki, 

5. Pani Jadwiga Buzek -Czarnolas – Członek Zespołu, sołtys miejscowości Dys, 

6. Pani Renata Pawlak – Członek Zespołu, sołtys miejscowości Elizówka, 

7. Pani Elżbieta Jaroszewska – Członek Zespołu, sołtys miejscowości Łagiewniki, 

8. Pan Mirosław Paradziński – Członek Zespołu, sołtys miejscowości Nasutów, 

9. Pan Andrzej Małek – Członek Zespołu, sołtys miejscowości Niemce. 

 

§ 2 

Przewodniczący kieruje pracami Zespołu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w 

szczególności: 

1. Koordynuje prowadzenie procesu rewitalizacji, w tym przygotowanie danych 

ilościowych i jakościowych niezbędnych do prac nad gminnym programem 

rewitalizacji, przedsięwzięć gminy i jej jednostek organizacyjnych, wskaźników 

monitorowania. 

2. Współpracuje i koordynuje przekazywanie danych między podmiotami zewnętrznymi, 

a komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy. 

3. Odpowiada za kontakt z pomiotami zewnętrznymi współpracującymi w procesie 

rewitalizacji z Urzędem Gminy.  



4. Przekazuje na bieżąco informacje o realizacji procesu rewitalizacji Wójtowi Gminy 

Niemce. 

5. Przewodniczący Zespołu może zlecać przygotowanie dokumentów i materiałów 

niezbędnych do prac nad procesem rewitalizacji członkom zespołu prowadzącego oraz 

odpowiada za pozyskanie niezbędnych danych od podmiotów zewnętrznych, tj. np. 

starostwo powiatowe, policja . 

6. Przewodniczy pracą zespołu prowadzącego ds. rewitalizacji.  

7. Określa zakres przedsięwzięć rewitalizacyjnych gminy oraz uczestniczy w ocenie 

przedsięwzięć zgłaszanych przez pomioty zewnętrzne, 

8. Odpowiada za terminowość i jakość opracowanych materiałów niezbędnych do 

opracowania gminnego programu rewitalizacji, w tym przygotowywanych przez 

pozostałych członków zespołu. 

9. Ustala szczegółowe zasady pracy Zespołu prowadzącego. 

§ 3 

Zastępca Przewodniczącego zespołu prowadzącego ds. partycypacji odpowiada w 

szczególności za: 

1. organizowanie, prowadzenie skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i 

informacyjnych realizowanych w ramach procesu rewitalizacji, zgodnie z 

wymaganiami ustawy o rewitalizacji, 

2. zapewnienie udziału interesariuszy we wdrażaniu procesu rewitalizacji, 

3. przygotowanie dokumentacji potwierdzającej realizację działań partycypacyjnych,  

4. prowadzenie nadzoru merytorycznego i współpraca z ekspertami zewnętrznymi 

związanymi z procesem partycypacji, 

5. Zastępuje Przewodniczącego Zespołu w czasie jego nieobecności. 

 

§ 4 

Członkowie Zespołu Zadaniowego Prowadzącego uczestniczą w procesie rewitalizacji, 

szczególnie w zakresie: 

1. przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania gminnego programu 

rewitalizacji zgodnie ze swoimi kompetencjami i wytycznymi dotyczącymi zakresu i 

sposobu przygotowania materiałów, 

2. współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowania 

materiałów niezbędnych do prowadzenia procesu rewitalizacji, w tym do gminnego 

programu rewitalizacji,  

3. czynnego udziału w konsultacjach i warsztatach, identyfikowaniu problemów i 

wskazaniu możliwości eliminacji przeszkód w realizacji zadań, opiniowaniu propozycji 

działań oraz inicjowaniu i zgłaszaniu projektów w zakresie poszczególnych 

specjalności, 

4. współpracy z interesariuszami zgłaszającymi swoje zainteresowanie współpraca i 

zaangażowaniem się w działania gminy, 

5. współpracy w zakresie prowadzenia partycypacji społecznej,  

6. współorganizowanie i uczestniczenie we wszelkich spotkaniach, konferencjach, 

wydarzeniach informacyjno-promocyjnych i animacyjnych związanych z wdrażaniem 

procesu. 



§ 5 

Członkowie Zespołu Zadaniowego Wspierającego uczestniczą w procesie zarządzania 

strategicznego, szczególnie w zakresie: 

1. opiniowania i konsultowania projektów dokumentów i rozwiązań związanych z 

wdrażaniem procesu zarządzania strategicznego, 

2. uczestnictwa w spotkaniach zespołu zadaniowego, w zależności od potrzeb przy 

opracowaniu, wdrażaniu i prowadzeniu procesu rewitalizacji.  

§ 6 

1. Spotkania Zespołu odbywają się po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Przewodniczącego 

lub Zastępcy Przewodniczącego. 

2. O miejscu i terminie spotkań Członkowie Zespołu informowani są przez 

Przewodniczącego drogą mailową/telefoniczną. 

§ 7 

Wójt Gminy Niemce z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Zespołu może: 

1) zmieniać i/lub rozszerzyć skład personalny Zespołu, 

2) zmienić harmonogram pracy Zespołu, 

3) rozszerzyć zakres pracy Zespołu. 

§ 8 

Zobowiązuję Kierowników Wydziałów oraz kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych do wykonywania zaleceń Przewodniczącego Zespołu prowadzącego.  

§ 9 

Nadzór i wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Niemce. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Niemcach. 


