Zarządzenie Nr 83/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 08 czerwca 2007 r.
w sprawie: powołania grupy kierującej i projektowej do prac nad „Wizją strategiczną dla
miasta Kościana”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz w celu realizacji postanowień Uchwały Nr
XLVI/562/06 Rady miejskiej Kościana z dnia 26 października 2006r. w sprawie:
kontynuowania współpracy i przystąpienia w partnerstwie z Gminą Nederlek do realizacji
projektu „Wizja strategiczna dla miasta Kościana” i zawartej na jej podstawie umowy z dnia
29.09.2006r. zarządza się co następuje:
§1
1. Powoduje się grupę kierującą i grupę projektową do prac, obsługi i zarządzania
procesem pracy w ramach projektu „Wizja strategiczna dla miasta Kościana”.
2. W skład grupy kierującej wchodzą:
Burmistrz Miasta Kościana Michał Jurga
Radni Rady Miejskiej Kościana
- Przewodniczący Rady – Piotr Ruszkiewicz
- Radny Henryk Kaczmarek
- Radny Marek Szymkowiak
- Radna Sworacka Maria
- Radny Aleksander Heller
- Radny Karol Pawlak
3. W skład grupy kierującej mogą być włączone, zaleŜnie od realizowanego zadania lub
rozpatrywanego problemu inne kompetentne osoby. Inicjatywa w tym zakresie naleŜy do
wszystkich członków grupy kierującej.
4. W skład grupy projektowej wchodzą
Wydział Promocji i Funduszy Pomocowych
Sylwia Mikołajczak
Natalia Rowińska
Dariusz Kram
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Monika Gęzikiewicz
Jerzy Bolanowski
Mieczysław Wojtecki
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Jerzy Frąckowiak
Witold Waldowski
Wydział Infrastruktury Miasta
Robert Kaźmierczak
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg
Krzysztof Brylczak
5. W skład grupy projektowej mogą być włączeni, zaleŜnie od realizowanego zadania lub
rozpatrywanego problemu pracownicy wydziałów, przedstawiciele jednostek
organizacyjnych oraz inne kompetentne osoby.

§2
Przy realizacji projektu grupy kierująca i projektowa realizują zadania i współpracują ze sobą
w sposób, zapewniający jak najefektywniejsze wykorzystanie wnoszonej w ramach projektu
wiedzy eksperckiej, sprawny przepływ informacji, wymianę merytorycznych uwag a takŜe
konfrontację proponowanych rozwiązań. Sposób i zasady pracy obu grup określa równieŜ
powołana powyŜej umowa.
§3
Wydziałem do kontaktów i koordynującym prace związane z realizacją projektu jest Wydział
Promocji i Funduszy Pomocowych.
§4
Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Funduszy
Pomocowych.
§5
Traci moc Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 16 lutego 2007r.
§6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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