ZARZĄDZENIE NR 19/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn.: Rowerem przez Beskidy - etap 1.
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.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Brenna, stanowiącego załacznik do Zarządzenia nr 57/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 17 kwietnia
2018 r., Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołać Zespół Projektowy do realizacji projektu pn.: Rowerem przez Beskidy - etap 1, które jest
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020, działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,
poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs, typ projektu:
Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.
2. Do zadań Zespołu Projektowego należy:
a) realizacja projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami
obowiązującymi w Urzędzie Gminy Brenna,
b) realizacja projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie projektu
oraz obowiązującymi wytycznymi dla wybranego źródła dofinansowania,
c) realizacja projektu zgodnie z podpisaną z Miastem Ustroń (Lider projektu) oraz Gminą Wisła umową
o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: Rowerem przez Beskidy - etap1 z dnia
21.10.2019r.,
d) rozliczenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi dla wybranego
źródła dofinansowania.
§ 2. 1. Ze względu na zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu: Rowerem przez
Beskidy - etap 1, skład osobowy Zespołu Projektowego tworzą następujący pracownicy Urzędu Gminy Brenna:
a) Monika Jankowska (Koordynator projektu) – koordynacja działań Zespołu Projektowego oraz realizacja
projektu w zakresie stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych;
b) Dariusz Jakubiec - pełnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją części inwestycyjnej projektu oraz jej
rzeczowe wdrażanie;
c) Karolina Sikora – realizacja projektu w zakresie stanowiska ds. pozyskiwania środków zewnętrznych,
w szczególności wykonywanie zadań organizacyjno-technicznych i promocyjnych;
d) Barbara Stec – Czyż - realizacja projektu w zakresie stanowiska ds. zamówień publicznych oraz nadzór nad
prawidłowością zamówień prowadzonych w ramach projektu;
e) Łukasz Nowak – obsługa księgowa projektu.
3. Nadzór nad prawidłową realizacją całości projektu pełni Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch oraz Skarbnik
Gminy Brenna - Joanna Macura, która sprawuje nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków
finansowych w ramach projektu.
§ 3. 1. Zespół Projektowy zakończy pracę z chwilą:
a) podjęcia decyzji o rezygnacji z realizacji projektu lub
b) ostatecznego zrealizowania i rozliczenia projektu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi projektu.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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