
ZARZĄDZENIE NR 58/2019 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 600-lecia nadania 
praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1875), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z organizacją obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania 
praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki powołuję Komitet Organizacyjny, zwany dalej 
Komitetem,
w następującym składzie:

1. Anna Winiarek - Przewodnicząca
2. Andrzej Lasota - Wiceprzewodniczący
3. Katarzyna Ciesielska - Skarbnik
4. Alicja Prejs - Sekretarz
5. Aneta Wanda Dąbrowska - członek
6. Tadeusz Ciak - członek
7. Jan Rutkowski - członek
8. Lech Gadomski - członek
9. Jacek Brzostek - członek
10. Anna Zatońska - członek
11. Sławomir Olzacki - członek
12. Dariusz Milewski - Członek

§ 2. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący, który ponosi odpowiedzialność za całokształt 
realizacji zadania.

§ 3. W zastępstwie Przewodniczącego pracami komitetu kieruje Wiceprzewodniczący.

§ 4. W pracach Komitetu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie 
będące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego, celem konsultacji i wydawania 
opinii.

§ 5. Propozycje Komitetu przedstawia i reprezentuje go na zewnętrz Przewodniczący.

§ 6. Do zadań komitetu należy:

a) opiniowanie złożonych propozycji oraz przedstawienie własnych w zakresie obchodów 
600-lecia nadania praw miejskich miastu Maków Mazowiecki

b) opracowanie projektu programu obchodów, z uwzględnieniem założeń programowo- 
organizacyjno-fmansowych, wypracowanych przez Komitet i zachowaniem spójnego 
charakteru poszczególnych zadań pod względem organizacyjnym, promocyjnym 
i komunikacyjnym,

c) kierowanie procesem przygotowania i wdrożenia programu,



d) koordynowanie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w 
realizację obchodów oraz monitorowanie jego przebiegu,

e) podsumowanie zrealizowanego programu, ocena jego wykonania i zamknięcie 
projektu,

§ 7. Obsługę biurową Komitetu zapewnia Wydział Rozwoju Gospodarczego, Pozyskiwania 
Środków Zewnętrznych, Promocji i Sportu.

§ 8. Z posiedzeń Komitetu sporządzane będą protokoły.

§ 9. Program obchodów Jubileuszu 600-lecia będą realizowały właściwe komórki 
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, instytucje kultury, miejskie 
jednostki organizacyjne oraz inne współpracujące podmioty.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


