ZARZĄDZENIE NR

.7........ /2021

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

października 2021 r.

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji

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

z 2021 poz.1372) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 poz. 485) oraz §2 ust. 1 Zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania

Komitetu

Rewitalizacji,

stanowiących

Załącznik

nr

1

do

uchwały

Nr

XXXVIII/326/21 z dnia 28 kwietnia 202 lr. Rady Miasta Żyrardowa w sprawie określenia

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz §1 uchwały Nr
XLII/372/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 września 2021r. w sprawie wyznaczenia

przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji,
zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, w następującym składzie:
1) Piotr Owczarek - mieszkaniec obszaru rewitalizacji;

2) Elżbieta Szulc - mieszkanka obszaru rewitalizacji",

3) Anna Miller - mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji",

4) Aleksandra Biegun - mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji;

5) Marzena Kuran - przedstawicielka właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdujące się na obszarze rewitalizacji,

w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

wspólnoty mieszkaniowe,

społeczne inicjatywy

mieszkaniowe i towarzystw’a budownictwa społecznego;

6) Hanna

Kowalkowska

-

przedstawicielka

właścicieli,

użytkowników

wieczystych

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdujące się na obszarze
rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne
inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
7) Zbigniew Nowicki - przedstawiciel podmiotów’ prowadzących lub zamierzających
prowadzić na obszarze Żyrardowa działalność społeczną, w> tym organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne;

8) Barbara Rzeczycka - przedstawicielka podmiotów prowadzących lub zamierzających
prowadzić na obszarze Żyrardowa działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe

i grupy nieformalne;
9) Jerzy Słomiński - przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić

na obszarze Żyrardowa działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne',

10) Mateusz Nalej -przedstawiciel Rady Miasta Żyrardowa wskazany przez Radę;
11) Artur Pietrus - przedstawiciel Rady Miasta Żyrardowa wskazany przez Radę;

12) Jacek Grzonkowski - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu Miasta
Żyrardowa,

przedstawiciel jednostki

samorządu

terytorialnego

i

ich jednostek

organizacyjnych;
13) Łukasz Kasperczyk - Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta

Żyrardowa,

przedstawiciel jednostki

samorządu

terytorialnego

i

ich jednostek

organizacyjnych (Miejski koordynator ds. rewitalizacji w zakresie partycypacji społecznej

i wizerunku)',

14) Tomasz

-

Aleksandrowicz

Dyrektor

Wydziału

Przestrzennego

Planowania

i Urbanistyki Urzędu Miasta Żyrardowa,przedstawicieljednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostek organizacyjnych (Miejski koordynator ds. rewitalizacji w zakresie
problematyki przestrzennej)',
15) Urszula Wieczorkiewicz- Tkacz - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa,

przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych(Miejski
koordynator ds. rewitalizacji w zakresie oświaty);

16) Barbara Smolarek - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta

Żyrardowa, przedstawiciel jednostki

samorządu

terytorialnego

i

ich jednostek

organizacyjnych (Miejski koordynator w zakresie problematyki społecznej)',

17) Monika Butt- Hussaim - Miejski Konserwator Zabytków, przedstawiciel jednostki
samorządu terytorialnego

i

ich jednostek organizacyjnych

(Miejski koordynator

ds. rewitalizacji w zakresie problematyki zabytkoznawczejf,

18) dr Jerzy Naziębło - Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki

- Laskowskiego -przedstawiciel instytucji kultury z obszaru rewitalizacji.

§3.

Obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu zapewnia Wydział Rozwoju i Rewitalizacji

Urzędu Miasta Żyrardowa.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu

Miasta Żyrardowa.

