ZARZĄDZENIE NR 11/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu p.n.: "Zima w Gminie Brenna na
sportowo 2021" oraz Komisji Rekrutacyjnej.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołać Zespół Projektowy do realizacji projektu p.n.: "Zima w Gminie Brenna na sportowo 2021",
na który gmina Brenna pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
2. W realizacji projektu będą brały udział dzieci z następujących placówek oświatowych z terenu gminy
Brenna:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej (budynek przy ul. Leśnica 103),
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej (budynek przy ul. Góreckiej 224),
- Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich (ul. Szkolna 1),
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej (ul. Bukowa 45).
3. Ze względu na zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu p.n.: "Zima w Gminie
Brenna na sportowo 2021", skład osobowy Zespołu Projektowego tworzą następujący pracownicy Urzędu
Gminy Brenna oraz placówek oświatowych, wskazanych w ust. 2, Zarządzenia:
a) Karolina Sikora - Koordynator Zespołu Projektowego, koordynacja działań całego Zespołu Projektowego
oraz realizacja projektu w zakresie stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym
przygotowanie niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
rozliczenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi dla wybranego
źródła dofinansowania.
b) Monika Jankowska - Zastępca Koordynatora Zespołu Projektowego, koordynacja działań całego Zespołu
Projektowego oraz realizacja projektu w zakresie stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
podczas nieobecności Koordynatora.
c) Tomasz Dybczyński - Członek Zespołu Projektowego, udział w realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr
1 w Brennej (ul. Leśnica 103, ul. Górecka 224), ustalenie harmonogramu zajęć, współpraca
z Koordynatorem Zespołu Projektowego oraz z osobami prowadzącymi zajęcia.
d) Daniel Klus - Członek Zespołu Projektowego, udział w realizacji projektu w Szkole Podstawowej
w Górkach Wielkich (ul. Szkolna 1), ustalenie harmonogramu zajęć, współpraca z Koordynatorem Zespołu
Projektowego oraz z osobami prowadzącymi zajęcia.
e) Bożena Podżorska - Członek Zespołu Projektowego, udział w realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr
2 w Brennej (ul. Bukowa 45), ustalenie harmonogramu zajęć, współpraca z Koordynatorem Zespołu
Projektowego oraz z osobami prowadzącymi zajęcia.
4. Zespół Projektowy rozpoczyna pracę z dniem powołania.
5. W przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przez Członka Zespołu Projektowego, Dyrektor Szkoły
objętej projektem, z której dany Członek Zespołu Projektowego nie będzie mógł brać udziału w pracach
Zespołu, wskaże osobę, ją zastępującą.
6. Zespół Projektowy zakończy pracę z chwilą:
a) otrzymania informacji o braku możliwości realizacji projektu lub
b) ostatecznego rozliczenia projektu.
§ 2. 1. Powołać Komisję Rekrutacyjną w ramach projektu p.n.: "Zima w Gminie Brenna na sportowo
2021", na który gmina Brenna pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
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2. Ze względu na zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu p.n.: "Zima w Gminie
Brenna na sportowo 2021", skład osobowy Komisji Rekrutacyjnej tworzą następujący pracownicy Urzędu
Gminy Brenna oraz placówek oświatowych, wskazanych w ust. 2, Zarządzenia:
a) Karolina Sikora - Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej, kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
analiza złożonej dokumentacji rekrutacyjnej, sporządzenie dokumentacji z postępowania i przedłożenie jej
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Brenna.
b) Monika Jankowska - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej, udział w pracach Komisji
Rekrutacyjnej, analiza złożonej dokumentacji rekrutacyjnej, kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej oraz
sporządzenie dokumentacji z prac Komisji i przedłożenie jej do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Brenna
w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji.
c) Tomasz Dybczyński - Członek Komisji Rekrutacyjnej, udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej, analiza
złożonej dokumentacji rekrutacyjnej.
d) Daniel Klus - Członek Komisji Rekrutacyjnej, udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej, analiza złożonej
dokumentacji rekrutacyjnej.
e) Bożena Podżorska - Członek Komisji Rekrutacyjnej, udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej, analiza
złożonej dokumentacji rekrutacyjnej.
3. Celem działania Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego dzieci do
udziału w zajęciach sportowych zimowych w ramach projektu pn.: ”Zima w Gminie Brenna na sportowo
2021”.
4. Przyjmuje się następujące kryteria rekrutacji do udziału w zajęciach organizowanych w projekcie:
a) kolejność przyjmowania zgłoszeń tzn. data i godzina złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Brenna, Biuro
Podawcze – parter, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.
5. Informacje związane z rekrutacją będą umieszczone na stronie internetowej Gminy Brenna oraz
w siedzibach wszystkich publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Brenna.
6. Regulamin zajęć sportowych zimowych w Gminie Brenna realizowanych w ramach zadania „Zima
w Gminie Brenna na sportowo 2021” stanowi załącznik do Zarządzenia nr 12/2021 Wójta Gminy Brenna
z dnia 10.02.2021 r.
7. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wskazanego w ust. 6.
8. Komisja Rekrutacyjna działać będzie zgodnie z Regulaminem, wskazanym w ust. 6.
9. Komisja Rekrutacyjna rozpocznie i zakończy pracę z dniem 12.02.2021 r.
10. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje Przewodnicząca, która zwołuje, prowadzi i nadzoruje pracę
komisji.
11. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich osób wchodzących w jej skład.
12. Posiedzenie Komisji może odbyć się z udziałem 3/5 jej składu. Decyzje podejmowane są zwykłą
większością głosów. Podjęte decyzje mają moc wiążącą i są ostateczne.
13. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę posiedzenia komisji,
imienny skład osobowy na danym posiedzeniu komisji, a także informacje o podjętych czynnościach lub
rozstrzygnięciach. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków, a następnie przekazywany
jest do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją całości projektu pełni Wójt Gminy Brenna, a w zakresie nadzoru
nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych w ramach zadania - Skarbnik Gminy Brenna.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Zespołu Projektowego.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2DEEA787-0969-4FD2-B88B-5F05092EA3AC. Uchwalony

Strona 3

