Zarzydzenie NR 16/2020

Burmistrza Tarczyna
z dnia 12 luteg o 2020 r.
w sprawie powolania Pelnomocnika ds. projektu nr POIS.02.05.00-00-0180/16 pn. ,,poprawa
jakoSci Srodowiska miejskiego popruez utworzenie w gminie Tarczyn nowych teren6w

zielonych stuzqcych wypoczynkowi
Operacyjnego Infrastruktura
Srodowiska miej skiego"

i

i

integracji spolecznej"

w

ramach programu

Srodowisko 2014-2020, Dzialame 2.5 ,,Poprawa jako5ci

Napodstawie art,3I iart.33 ust 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
(Dz. U. 22019 r. poz. 506 ze zmianaml),

o

samorz4dzie gminnym

zarzqdzam, co nastgpuj e:
$1

Powoluje Pelnomocnika ds. projektu nr POIS.02.05.00-00-0180/16 pn. ,,Poprawa jakosci
Srodowiska miejsrkiego poprzez utworzenie w gminie Tarczyn nowych teren6w zielonych
sluZ4cych wypoczynkowi i integracji spolecznej" w osobie Burmistrz Tarczyna Barbary
Gahcz.
s2

Zakres obowi4zk6w Pelnomocnika ds. projektu stanowi ZaNqcznik

nr 1 do niniejszego

Zaruqdzenra.
$3

wykon

ani e zar zqdzenia p ow ier zam B urmi

strz

T arczy

$4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycte z dniem podjgcia,

na B arbar ze G arrcz.

Unia Europejska
fuiri.rr !:tlnot':r

Zalqcznik nr

1

Do Zarzqdzenia Burmistrza Tarczyna nr

z dnia 11.02.20110 roku

Zakres obowiqzk6w PeNnomocnika ds. projektu w okresie realizacji i trwalo6ci
projektu n r PO1S.02.05.00-00-0 1 80/1 6 pn.,,Poprawa jakoSci Srodowiska
miejskiego poprzez utworzenie w gminie Tarczyn nowych terenow zielonych
sNu2qcych wypoczynkowi i integracji spolecznej"

'1. Obowiqzki Pelnomocnika
projektu:
1 .1

ds. projektu dotycz1ce realizacji i trwalo6ci

Prawidtowa realizacja projektu.

l .2Zarzqdzanie

ad m in istracyj

ne, finansowe i tech niczne oraz mon itorowan ie

reailizacji projektu.

l.3Podpisywanie dokumentow finansowych, wnioskow o platnoSc, raportow
monit,oruiQcych oraz protokol6w z kontroli.

2. Obowiqzki Pelnomocnika

ds. projektu dotyczqce zatwierdzania

dokument6w:

i

podpisywanie

lub

po6wiadczanie dokument6w
potwio.rdzajqcych prawidlowe wykonanie zakresu zeczowego czq6ci lub

2.1Zatwit=rdzenie
calo6r:i projektu:

o
o

protokoty odbioru wykonanych rob6t,

dokumenty potwierdzaiqce osiqgnigcie zakladanych efektow
ekologicznych, rapoft koncowy itp.

3. Obowiqzki Pelnomocnika ds. projektu dotyczqce przetarg6w:
i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zgodnie z ustawq PZP m.in. Przygotowanie i publikacja

3.1 Przygotowanie

ogloszenia, przygotowanie SIWZ, w tym kryterium oceny ofert,
3.2 Dbato66 o kompletnoSc i poprawno6c umow z wykonawcq.

I,Jnia Europejsk*

Fl.tnd*s!

3.3DbaNo56 o prawid+owe przechowywanie
zwiqzanej z realizaqq projektu.
4.

i

nofci

udostqpnianie dokumentacji

Obowiqzki Pelnomocnika ds. projektu dotyczqce finansow:
4. 1

Uruahomienie rachunku bankowego projektu.

4 .2 Sp orzqd za n

c
o
o

i

e wn ios k6w be n ef

i

cj e

nta o p rzek azanie s rod kow

:

zaliczka,
platno6c po6rednia,
platno56 koricowa.

4.3Przygatowanie niezbgdnych dokument6w warunkujqcych przekazanie
Srodkow.
5.

Obowiqzki Pelnomocnika ds. projektu dotyczqce monitoringu:
5.1 Monitoring rzeczowego i finansowego postgpu realizacji projektu, zgodnie z
prawem, zasadami okre5lonymi w umowie.

5.2 Zatwierdzanie i podpisanie wnioskow o platno66 z czq6ciq sprawozdawczq
z harmonogramem tzeczowo-finansowym.

Obowiqzki Pelnomocnika ds. projektu dotyczqce kontroli:
6.1 Powiadomienie o kontroli np. realizacji umowy o dofinansowanie.

6.2Odpowiedzialno56

za

przygotowanie dokumentow, skierowanie do

wsp6lpracy os6b odpowiedzialnych za realizagq zdan, upowaznia osoby do
udzielania informacji, podpisywania protokolu.

o.z ZgNoszenie zastrze2enia do protokolu pokontrolnego.

