
ZARZĄDZENIE NR 125.2020 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem „Żłobek w Drezdenku” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. W związku z treścią umowy o dofinansowanie projektu nr: RPLB.06.04.00-08-
0009/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS Oś 6. Regionalny 
rynek pracy, Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 
3 powołuję zespół zarządzający projektem pn. „Żłobek w Drezdenku” zwanym dalej „Zespołem”. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Koordynator projektu – Emilia Mohylak; 

2) Specjalista merytoryczny – Anna Oźminkowska; 

3) Specjalista ds. zamówień publicznych – Tomasz Fiedler; 

4) Specjalista ds. promocji - Aleksandra Pietrzak; 

5) Specjalista koordynacji spraw finansowych – Renata Janik; 

6) Pomoc księgowego – Wioleta Szafrańska; 

7) Specjalista ds. kadr i płac – Patrycja Majewicz. 

§ 2.  

1. Tryb organizacji pracy Zespołu ustala Koordynator projektu. 

2. Do zadań zespołu w szczególności należy: 

1) koordynowanie prac związanych z realizacją projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie; 

2) przygotowanie wyboru firm świadczących usługi na rzecz projektu w oparciu o wytyczne i wymagania 
prawne; 

3) dokonanie wyboru firm świadczących usługi na rzecz projektu; 

4) obsługa finansowa projektu; 

5) nadzorowanie merytorycznego i finansowego przebiegu realizacji projektu; 

6) przygotowanie wniosku o płatność, harmonogramów płatności, zmian w projekcie; 

7) kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej; 

8) obsługa korespondencji z Instytucją Pośredniczącą RPO Województwa Lubuskiego 

9) monitorowanie zamówień publicznych, informacji i wykonywanie sprawozdań na potrzeby projektu; 

10) prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w projekcie. 

§ 3.  Zespół w składzie określonym w § 1 powołuje się na czas realizacji projektu. 

§ 4.  Szczegółowy opis zadań do realizacji w projekcie będzie określony w ramach dodatkowych zadań 
powierzonym pracownikom przez Koordynatora projektu. 

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu. 
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§ 6.  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Drezdenka 
 
 

Karolina Piotrowska 
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