ZARZĄDZENIE nr OZ.120:2.2015
STAROSTYPOWIATU KOLSKIEGO
z dnia 02 luty 2015 r.
w sprawie powołania

Zespołu ds. opracowania

Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego

na lata 2015-2025
Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późno zm.) zarządzam co następuje:
§1
1.

Powołuje się Zespół ds. opracowania

Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na latach 2015-

2025
w następującym składzie:
1). Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
2). Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu Kolskiego
3). Zenon Wasiak - Naczelnik Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
4). Artur Szafrański - Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
5). Władysław Zieleśkiewicz - Pomoc administracyjna

w Biurze Rady i Zarządu

2.

Przewodniczącym Zespołu zostaje wybrany Pan Marek Banaszewski Wicestarosta Kolski.

3.

W razie potrzeby w pracach Zespołu, oprócz jego członków

mogą uczestniczyć inne osoby

wskazane przez Przewodniczącego Zespołu.

§2
1.

Zespół współpracować

będzie w zakresie opracowania

ostatecznego

dokumentu

strategii z

firmą zewnętrzną zwaną dalej "Wykonawcą".
2.

Do zadań Zespołu należy:

a) czynny

udział

w przygotowaniu

dokumentów

będących

podstawą

opracowania

Strategii

Rozwoju Powiatu Kolskiego,
b) weryfikacja

zapisów obowiązującego

dokumentu

pod kątem ich aktualności

i zasadności do

dalszej realizacji,
c) opiniowanie

opracowanych

przez Wykonawcę dokumentów,

d) sporządzanie uzupełnień mogących wyniknąć podczas prac nad dokumentem,
e) realizacja innych czynności niezbędnych do prawidłowej

§3
1.

Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania.

realizacji umowy z Wykonawcą.

2.

Zespół zakończy prace z dniem przyjęcia Strategii przez Radę Powiatu Kolskiego.

§4
Upoważnia

się

przewodniczącego

Zespołu

do

zasięgnięcia

opinii

ekspertów

w

koniecznych

powiatu,

naczelników

przypadkach.

§5
Zobowiązuję
wydziałów
członkom

wszystkich kierowników
i pracowników

Zespołu,

w tym

Starostwa

i dyrektorów

jednostek

Powiatowego

do udzielania

w Kole do współpracy

informacji

merytorycznej.

§6
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

organizacyjnych

w sprawach

i udzielania

dotyczących

pomocy

ich właściwości

