
ZARZĄDZENIE NR 37/23

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu projektowego ds. realizacji projektu Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO

MYSŁOWICE, w ramach osi  priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1.

Ograniczenie  przedwczesnego  kończenia  nauki  szkolnej  oraz  zapewnienie  równego  dostępu  do  dobrej

jakości  edukacji  elementarnej,  kształcenia  podstawowego  i  średniego  dla  poddziałania:  11.1.6.  Wzrost

dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023

r. poz. 40.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołać Zespół projektowy ds. realizacji projektu Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - MIASTO MYSŁOWICE,

w ramach osi priorytetowej: XI.  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji

elementarnej,  kształcenia  podstawowego  i  średniego  dla  poddziałania:  11.1.6.  Wzrost  dostępności  do

edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny, w Urzędzie Miasta Mysłowice w składzie:

1) Katarzyna Grzega, Podinspektor w Wydziale Funduszy Pomocowych - Koordynator projektu,

2) Anita Gołąb, Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Pomocowych – członek zespołu,

3) Artur Jedynak, Naczelnik w Wydziale Funduszy Pomocowych – członek zespołu,

4) Małgorzata Słonina, Naczelnik Wydziału Edukacji – członek zespołu,

5) Sonia Wójcik, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji - członek zespołu,

6) Monika Kobielska – Kierownik w Wydziale Edukacji - członek zespołu,

7) Aneta Andrzejewska - Kierownik w Wydziale Edukacji - członek zespołu,

8) Rafał Gałuszka, Naczelnik w Wydziale Informatyki - członek zespołu,

9) Szymon Fitrzyk, Główny Specjalista w Wydziale Informatyki – członek zespołu.

§ 2

1. Zespół projektowy rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.  Zadaniem  Zespołu  jest  realizacja  projektu  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice  zgodnie  z  aktualnym

wnioskiem  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  oraz  umową  o  dofinansowanie  projektu  Nr  UDA-

RPSL.11.01.06-24-001F/22-00.

3.  Koordynator  projektu  kieruje,  koordynuje  i  nadzoruje  pracę  Zespołu  projektowego.

4.  Koordynator  projektu  odpowiedzialny  jest  za  realizację  projektu  oraz  nadzór  nad  osiągnięciem

zakładanych  wskaźników  zgodnie  ze  złożonym  wnioskiem  i  umową  o  dofinansowanie  oraz

wytycznymi  w  okresie  realizacji  projektu  i  w  okresie  jego  trwałości,  monitorowanie  procesu

wydatkowania  środków,  reprezentowanie  Beneficjenta  przed  instytucjami  zewnętrznymi.

5.  Członkowie  Zespołu  odpowiedzialni  są  za  merytoryczną  realizację  projektu,  w  tym

przeprowadzenie  postępowań  w  zakresie  zamówień  publicznych  w  ramach  przedmiotowego

projektu  oraz  za  przygotowanie  dokumentów  dot.  zakupów,  rekrutacji,  szkoleń  pracowników  oraz

dystrybucji  sprzętu  i  wyposażenia  zgodnie  z  zakresem  zadań,  realizowanym  na  zajmowanym

stanowisku.

6. Zespół projektowy zakończy pracę z chwilą zakończenia realizacji projektu oraz całkowitego rozliczenia

pod względem finansowym.



§ 3

1.  Wyznaczam  Wydział  Funduszy  Pomocowych  tu.  Urzędu,  jako  odpowiedzialny  za  sfinalizowanie

umowy  o  dofinansowanie,  kontakt  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Śląskiego  oraz

rozliczenie finansowe projektu.

2.  Zobowiązuję  Wydział  Zamówień  Publicznych  tut.  Urzędu  do  ścisłej  współpracy  z  Zespołem

w  zakresie  przygotowania  postępowań  o  udzielenie  zamówień  w  zakresie  zakupu  dostaw  i  usług

objętych projektem.

3.  Zobowiązuję  Wydziały  tut.  Urzędu  do  ścisłej  współpracy  z  Zespołem  celem  przedłożenia

informacji i/lub danych pomocnych przy realizacji projektu.

§ 4

1.  Pierwsze  spotkanie  Zespołu  zwołuje  Koordynator  projektu  celem  przedłożenia  szczegółowych

zadań do realizacji przez członków Zespołu wskazanych w § 1.

2. Każdy z członków Zespołu może zwołać spotkanie w zakresie realizacji projektu.

3. Za organizację i dokumentację spotkania, o którym mowa w § 4 ust. 1 odpowiada członek Zespołu, który

zwołał spotkanie.

4. Spotkania Zespołu mogą odbywać się w formie bezpośredniej i/lub zdalnej.

5.  Wszelkie  uzgodnienia  pomiędzy  członkami  Zespołu  mogą  odbywać  się  za  pomocą  środków

komunikacji elektronicznej.

§ 5

1.  Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Zespołowi  projektowemu  wskazanemu  w  §  1,  pkt  1

zarządzenia.

2.  Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierzam  Naczelnikowi  Wydziału  Funduszy

Pomocowych oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

         (-) Dariusz WÓJTOWICZ

Otrzymują:

1. FP

2. OR

3. ED

4. IN

5. ZP


