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ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2016 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 lipca 2016r. 
 

w sprawie powołania  Zespołu ds. rewitalizacji miasta Kościerzyna 
 
Na podstawie: art. 30 ust. 1-2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. Z 2001r. 
nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/220/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia  
27 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
miasta Kościerzyna zarządzam co następuje: 
 

§1. 
Powołuje się Zespół ds. rewitalizacji miasta Kościerzyna, zwany dalej „Zespołem” w składzie: 

1. Koordynator ds. rewitalizacji – Ewa Aleksandrowicz 
2. Specjalista ds. projektu – Ewa Chmielecka 
3. Specjalista ds. gospodarki przestrzennej – Sylwia Burczyk 
4. Specjalista ds. infrastruktury – Bartosz Borkowski 
5. Specjalista ds. społecznych – Dorota Wejher 
6. Specjalista ds. zamówień publicznych – Daniel Młynarczyk 
7. Specjalista ds. finansowych – Jarosław Laska 
8. Specjalista ds. prawnych – Paweł Grochal 
9. Animator Partycypacji Społecznej – Oliwia Szlagowska  

 
§2. 

Zespół zostaje powołany na czas realizacji procesów rewitalizacyjnych prowadzonych na obszarze 
rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą nr XXVI/208/2016 z dnia 30.03.2016r. Na wniosek Burmistrza 
Miasta lub członka Zespołu jego skład może ulec zmianie lub poszerzeniu. 
 

§3. 
Zadaniem Zespołu jest: 

1) zarządzanie na poziomie operacyjnym procesem rewitalizacji na etapie programowania, 
wdrażania i monitorowania, w tym opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta 
Kościerzyna”, 

2) nadzorowanie i wspieranie realizacji projektu pt. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Kościerzyna szansą rozwoju całego miasta – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020  oraz budżet Państwa. 

 
§4. 

1. Wszelkie czynności członków Zespołu wykonywane są w ramach ich obowiązków wynikających ze 
stosunków pracy nawiązanych z Urzędem Miasta Kościerzyna lub innym pracodawcą. 

2. Członkom Zespołu za udział w jego pracach nie przysługuje odrębne wynagrodzenie ani zwrot 
kosztów. 

 
§5 

Kluczowe decyzje na poziomie zarządzania strategicznego będą podejmowane przez Burmistrza Miasta 
Kościerzyna. 
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§6. 
1. Pracami Zespołu kieruje Koordynator ds. rewitalizacji. Koordynator ds. rewitalizacji, dokonuje 

podziału zadań pomiędzy członków Zespołu oraz wyznacza posiedzenia całego Zespołu.  
2. Wszyscy członkowie Zespołu zobowiązani są do współpracy i współdziałania.  
3. Zespół będzie bieżąco przeprowadzał ocenę stanu wykonania kolejnych etapów programowania, 

wdrażania i monitorowania procesów rewitalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji 
harmonogramu i budżetu  projektu, o którym mowa w §3 ust. 2.   

4. Stanowiska Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
5. Prace Zespoły oraz czynności jego członków są dokumentowane w formie protokołów oraz notatek 

służbowych, sporządzanych odpowiednio przez członków Zespołu. 
6. Wszelkie sprawy, pisma, dokumenty wymagające rozstrzygnięcia lub zajęcia stanowiska  

w związku z realizowanymi przez Zespół zadaniami są zgłaszane lub kierowane do Koordynatora 
ds. rewitalizacji, który decyduje na poziomie operacyjnym o rozstrzygnięciu i ostatecznie akceptuje 
przyjęte rozwiązania. Kwestie sporne oraz wymagające decyzji na poziomie zarządzania 
strategicznego będą przekazywane przez Koordynatora Burmistrzowi Miasta Kościerzyna, 
podejmującemu wiążące decyzje. 

 
§7. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 
 

§8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Michał Majewski 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


