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WYDZIAŁ
ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORA
e- mail: wri@um.sanok.pl
Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora (WRI) należy w szczególności:
1. Opracowywanie aktualizacja i monitorowanie programów, planów i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
miasta.
2. Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie budowy, przebudowy i remontów kapitalnych:
budynków komunalnych, infrastruktury miejskiej, dróg i budowli inżynieryjnych, stanowiących mienie komunalne.
3. Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie remontów bieżących ulic, dróg, parkingów, placów,
chodników miejskich i obiektów inżynierii drogowej.
4. Inicjowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć i inicjatyw gospodarczych oraz współdziałanie w tym zakresie z
organizacjami gospodarczymi działającymi na terenie Miasta.
5. Opracowywanie programów wspierania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, współdziałanie i wspieranie
przedsiębiorczości.
6. Udzielanie porad i pomoc w wypełnianiu wniosków w zakresie aktualnie ogłoszonych programów pomocowych.
7. Prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie korzystania z programów pomocowych,
8. Przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji
miejskich oraz na działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności.
9. Monitorowanie i nadzór nad realizacją wdrażanych projektów.
10. Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji oraz ich odbiór.
11. Rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem w użytkowanie i na majątek.
12. Zarządzanie drogami gminnymi w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, utrzymania, ewidencji,
organizacji ruchu, prowadzenia robót w pasie drogowym.
PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Naczelnik Wydziału

Piotr Bochnia

134652833

5

Dorota Wójcicka-Majda

134652877

9

Sabina Dufrat-Twardy

134652867

8

Monika Warchoł

134652867

8

Stanowisko ds. strategii, planowania, rozwoju i obsługi
inwestora

Wioletta Barska

134652885

4

Stanowisko ds. utrzymania dróg gminnych

Kinga Czekańska

134652826

9

Stanowisko ds. zarządzania drogami gminnymi

Marta Buczek

134652834

7

Stanowisko ds. infrastruktury drogowej

Wioletta Niedziela

134652835

6

Karol Wal

134652836

6

Marek Stabryła

134652835

6

Karol Piszyk

134652836

6

Zastępca Naczelnika
Stanowisko ds. nadzorowania
i rozliczania Środków pozabudżetowych
Wieloosobowe stanowisko ds.
pozyskiwania środków pozabudżetowych i wdrażania
programów dotacyjnych dla mieszkańców miasta

Wieloosobowe stanowisko ds.
Przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych
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