Uchwała Nr 5/57/20/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie: powołania Zespołu do spraw rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§1
Powołuje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie Zespół do spraw rewitalizacji, zwany dalej „Zespołem”.
§2
W skład Zespołu wchodzą:
1) Katarzyna Galko-Kraciuk, pracownik Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego;
2) Maja Gotowiec-Rudzińska, pracownik Departamentu Europejskiego Funduszu
Społecznego;
3) Barbara Grządka, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Olsztynie;
4) Tomasz Łukaszewski, pracownik Departamentu Polityki Regionalnej;
5) Norbert Makowski, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
6) Joanna Przegrocka, pracownik Departamentu Polityki Regionalnej, koordynator zespołu;
7) Katarzyna Rawa-Gładych, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania
Przestrzennego w Olsztynie;
8) Aleksandra Rozłucka, pracownik Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego;
9) Artur Sobczak, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
10) Katarzyna Zalewska-Pakulnicka, pracownik Departamentu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
§3
1.

Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego w zakresie rewitalizacji.

2.

Do zadań Zespołu należy:

1) proponowanie działań i inicjatyw w zakresie rewitalizacji w regionie, a także
opiniowanie projektów dokumentów, procedur itp., w tym na potrzeby regionalnych
programów operacyjnych dla województwa;
2) realizacja zadania realizowanego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej współfinansowanego z dotacji celowej z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin
do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, w tym:
a) merytoryczne i organizacyjne przygotowanie, a także prowadzenie spotkań
edukacyjnych dla gmin z terenu województwa w zakresie prowadzenia działań
rewitalizacyjnych, w tym: promocja spotkań, rekrutacja, organizacja (zapewnienie
sali, cateringu, ekspertów), prowadzenie zajęć i współpraca z ekspertami
oraz opracowanie materiałów szkoleniowych,
b) współpraca przy organizacji i przeprowadzeniu wizyty studyjnej,
c) wsparcie gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania prawidłowego
programu rewitalizacji i jego wdrażania,
d) udział w wypracowaniu systemu monitorowania rewitalizacji, w tym:
- koordynacja rozbudowy i zasilania Systemu Informacji Przestrzennej
województwa informacjami z zakresu rewitalizacji w oparciu o prowadzone
wykazy programów rewitalizacji,
- wsparcie gmin w prowadzeniu monitoringu oraz ewaluacji programów
rewitalizacji,
e) opracowanie założeń i realizacja badania potrzeb miast w województwie
warmińsko-mazurskim w zakresie rewitalizacji,
f) promocja modeli działań rewitalizacyjnych wypracowanych w ramach konkursu
Modelowa Rewitalizacja Miast, projektów pilotażowych w zakresie rewitalizacji
a także Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji,
g) prowadzenie regionalnej strony internetowej poświęconej rewitalizacji, w tym:
- opracowanie koncepcji strony,
- przygotowanie materiałów,
- monitorowanie aktualności i uzupełnianie informacji,
h) koordynacja promocji działań, w tym publikacji,
i) stała współpraca z gminami zaangażowanymi w realizację zadań, o których mowa
w lit. a –d,
j) doskonalenie zawodowe w zakresie zadań Zespołu;
3) koordynacja działań w zakresie rewitalizacji – rozumiana jako koordynacja działań
wynikających z zadania określonego w pkt. 2 z działaniami planowanymi
i wdrażanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w zakresie rewitalizacji.

§4
1.
2.

Za koordynację prac Zespołu odpowiada Departament Polityki Regionalnej.
Pracami Zespołu kieruje koordynator Zespołu, pracownik Departamentu Polityki
Regionalnej, do którego zadań należy w szczególności:
1) organizacja prac Zespołu;
2) koordynacja realizacji Umowy;
3) koordynacja rozliczania wydatków ponoszonych na podstawie Umowy;
4) bieżący kontakt z pracownikami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
5) udział w kontrolach przeprowadzanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej lub inne upoważnione instytucje;
6) dokumentacja prac Zespołu.

3.

Korespondencja członków Zespołu prowadzona jest w formie elektronicznej.
§5

1.
2.

3.
4.

Członkowie Zespołu są zobowiązani do udziału w jego pracach oraz do rzetelnego
i terminowego wykonywania zadań.
W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć również pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niewymienieni
w § 2.
Do prac Zespołu mogą zostać zaangażowani eksperci zewnętrzni.
Osoby wskazane w ust. 2 i 3 nie będą członkami Zespołu.
§6

1.
2.

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej do dokonywania zmian
w składzie Zespołu.
W odniesieniu do członków Zespołu będących pracownikami Warmińsko-Mazurskiego
Biura Planowania Przestrzennego oraz Departamentów innych niż Departament Polityki
Regionalnej zmiany te dokonywane są na wniosek Dyrektora Biura Planowania
Przestrzennego oraz Dyrektorów właściwych Departamentów.
§7

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

