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Zarządzenie Nr 71/2017 

Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 19.05.2017 r. 

w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji 

 

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

(Dz. U z 2016 poz. 446 z póź. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miasta 

Mława z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Mława na lata 2016-2025 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuję interdyscyplinarny zespół ds. rewitalizacji, zwany dalej zespołem w składzie: 

a. Lidia Gniadek - koordynator zespołu, Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju                    

i przedsiębiorczości 

b. Magdalena Cecelska - członek zespołu, Wydział Organizacyjny 

c. Milena Klimek - członek zespołu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami                               

i Planowania Przestrzennego 

d. Aneta Drybczewska - członek zespołu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami                       

i Planowania Przestrzennego 

e. Krzysztof Wesołowski - członek zespołu, Wydział Spraw Obywatelskich 

f. Marek Stachowicz - członek zespołu, Wydział Spraw Obywatelskich 

g. Elżbieta Zembrzuska - członek zespołu, Wieloosobowe stanowisko ds. rozwoju                    

i przedsiębiorczości 

h. Przemysław Więckiewicz - członek zespołu, Wieloosobowe stanowisko ds. 

rozwoju i przedsiębiorczości 

i. Piotr Tomaszewski - członek zespołu, Wydział Gospodarki Komunalnej 

j. Grzegorz Malon – członek zespołu, Wydział Środowiska 

k. Dariusz Nieznański - członek zespołu, Wydział Inwestycji 

l. Krzysztof Dubojski - członek zespołu, Jednostka Realizująca Projekt 

m. Magdalena Grzywacz - członek zespołu, Rzecznik prasowy 

n. Anna Boćkowska – członek zespołu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 



§ 2 

1. Do zadań zespołu w szczególności należy: 

- wsparcie merytoryczne dla Komitetu Rewitalizacji 

- interpretacja danych uzyskanych na potrzeby monitoringu i ewaluacji programu 

 - inicjowanie nowych przedsięwzięć i projektów do programu 

 - praca przy aktualizacji programu rewitalizacji. 

2. Do zadań Koordynatora zespołu należy w szczególności: 

- zarzadzanie pracami zespołu 

 - gromadzenie materiałów i danych na potrzeby przygotowywania zmian w programie 

   rewitalizacji 

 - sporządzanie aktualizacji programu rewitalizacji 

- organizacja i inicjowanie wydarzeń i działań wpisujących się w realizację kierunków 

   działań gminnego programu rewitalizacji, z wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej 

   w zrealizowanych projektach rewitalizacyjnych. 

 

§ 3 

Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Mława oraz wydziałów Urzędu Miasta 

Mława zobowiązuje się do współpracy z zespołem w zakresie udzielania informacji, pomocy 

merytorycznej i organizacyjnej koniecznej do realizacji zadań zespołu. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia i nadzór nad pracą zespołu powierzam Zastępcy Burmistrza. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

                                      

      

                                                                                              Burmistrz Miasta Mława                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                 Sławomir Kowalewski 


