
Zarządzenie Nr 14/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Odolanów 

z dnia 30.01.2017 r. 
                

w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji miasta Odolanów 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446       

ze  zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów zarządza, co następuje: 

§1. 

1. Powołuje się Zespół ds. Rewitalizacji miasta Odolanów w składzie określonym w 

załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

2. Zespół jest społecznym organem doradczym Burmistrza  w zakresie rewitalizacji. 

3. Zespół powołany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji miasta Odolanów na lata 2017-2022. 

 §2. 

1. Zespół zostaje powołany w celu współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy,  

w szczególności ze społecznością obszaru rewitalizacji. 

2. Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie:  

a) diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów 

rewitalizowanych, 

b) priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji, 

c) definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji, 

d) monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

§3. 

1. Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny.  

2. Członkom Zespołu za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, 

ani rekompensata za utracone zarobki. 

3. Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście. 

§4. 

1. W ramach realizacji prac Zespół odbywa posiedzenia. 

2. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia  członkowie  Zespołu zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną na adres mailowy lub telefonicznie, co najmniej na 3 

dni przez planowanym posiedzeniem. 

3. W posiedzeniach  Zespołu mogą uczestniczyć  inne osoby, których udział w posiedzeniu 

jest uzasadniony z uwagi na przedmiot posiedzenia.  

4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. 

5. Zespół rozstrzyga sprawy dążąc do konsensusu. 

6. W przypadku braku konsensusu Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

 

 

 

 

 



§5. 

1. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia biuro Pozyskiwania i Rozliczania Środków 

Zewnętrznych Gminy i Miasta Odolanów. 

2. Obsługa administracyjna obejmuje: 

a) prowadzenie spraw organizacyjnych Zespołu, 

b) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu, 

c) przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Zespołu, 

d) powiadamianie członków Zespołu oraz zaproszonych osób o terminie i porządku 

posiedzenia, 

e) archiwizowanie dokumentów Zespołu. 

§6. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Gminy i Miasta Odolanów. 

§7. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie i na stronie 

internetowej Urzędu Gminy  i Miasta w Odolanowie. 

 

§8. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia Nr 14/2017 

Burmistrza Odolanowa 

z dnia 30.01.2017r. 

 

W skład Zespołu ds. Rewitalizacji wchodzą przedstawiciele Rady Gminy i 

Miasta Odolanów, mieszkańcy, przedsiębiorcy, członkowie zarządów osiedli, 

pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 

 

1. Krystyna Wiertelak - z-ca Burmistrza 

2. Marek Bolach - Radny Gminy i Miasta Odolanów 

3. Grzegorz Fleischer-  Radny Gminy i Miasta Odolanów 

4. Urszula Prokop - członek zarządu Osiedla Wojska Polskiego, przedsiębiorca 

5. Marcin Szorski - członek rady Osiedlowej Śródmieścia 

6. Maciej Żuraw - mieszkaniec 

7. Jan Grzona - mieszkaniec 

8.Dominik Sobczak - pracownik Urzędu Gminy i Miasta Odolanów 

9. Katarzyna Gałęzka -  pracownik Urzędu Gminy i Miasta Odolanów 

 


