
Zarządzenie Nr 76/2017 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Opoczno 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. z 2016 r. poz. 1579) oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Opocznie Nr XXVIII/339/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno, zarządzam co następuje : 

§ 1. Powołuję zespół ds. wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Opoczno przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXVIII/339/2017 z dnia 

20 stycznia 2017 r. (zwanego dalej GPR) w składzie: 

1) Jacenty Lasota - koordynator do spraw rewitalizacji, 

2) Anna Sady, z-ca koordynatora do spraw rewitalizacji, 

3) Barbara Bąk - członek, 

4) Beata Głąbała- członek, 

5) Andrzej Snopczyński - członek, 

6) Andrzej Śliwka - członek. 

§ 2. Do zadań koordynatora ds. rewitalizacji należy w szczególności: 

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach związanych z rewitalizacją, 

- koordynacja współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami 

organizacyjnymi gminy w procesie wdrażania GPR, 

- koordynacja współpracy z Komitetem Rewitalizacji, interesariuszami i partnerami projektów 

rewitalizacyjnych, 

- koordynacja przepływu informacji w sprawach rewitalizacji, 

- przydzielanie członkom zespołu zadań do realizacji związanych z wdrażaniem, 

monitorowaniem i ewaluacją GPR, w szczególności w zakresie opracowania harmonogramu 

przygotowania i realizacji zadań umieszczonych na liście podstawowej w GPR, 

- gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących określonych w GPR wskaźników, 

- sporządzanie corocznie sprawozdania z aktualności i postępu w realizacji dokumentu 

przedstawianie go do zaopiniowania przez Komitet Rewitalizacji, a następnie 

po pozytywnym zaopiniowaniu do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Opocznie, 

- zbieranie uwag i przedkładanie propozycji dokonywania zmian w GPR, 

- nadzorowanie wprowadzania zmian do GPR, 



udostępnianie informacji dotyczących rewitalizacji, w tym również wyników 

sprawozdawczości i ewaluacji, m.in. poprzez ich publikowanie na stronie internetowej gminy 

w zakładce „Rewitalizacja". 

§ 3. Do zadań z-cy koordynatora należy w szczególności: 

- poszukiwanie zewnętrznych źródeł dofinansowania projektów wskazanych w GPR, 

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie możliwości dofinansowania zadań 

określonych w GPR, 

- nadzorowanie kompletowania dokumentów i składania wniosków o dofinansowanie zadań 

określonych w GPR, 

- nadzorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów określonych w GPR, 

- wykonywanie zadań koordynatora podczas jego nieobecności. 

§ 4. 1. Zespół pracuje w formach określonych przez koordynatora. 

2. Jedną z form pracy zespołu jest posiedzenie zwoływane przez korodynatora. 

3. W posiedzeniu uczestniczą członkowie zaproszeni przez koordynatora, których obecność jest 

konieczna ze względu na przedmiot spraw planowanych do omówienia. W uzasadnionych 

przypadkach członek zespołu może delegować na posiedzenie osobę przez siebie wyznaczoną. 

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej gminy i w BIP gminy Opoczno w 

zakładce „Rewitalizacj a". 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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