ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE
z dnia 3 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania Zespołu roboczego do zarządzania projektem
pn. „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.
Na podstawie

§ 1

Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia

24.07.2015 r. w sprawie procedury pozyskiwania środków finansowych w ramach,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w perspektywie
finansowej 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 „Transport” Działania 5.1
„Infrastruktura drogowa regionu” Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu
powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz § 4 ust. 3 Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
stanowiącego załącznik do Uchwały nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 r. w
sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z realizacją projektu pn. „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul.
Kleczewskiej w Koninie”, nr RPWP.05.01.02-30-0003/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 5
„Transport” Działania 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi
powiatowe i gminne)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, powołuję Zespół roboczy do zarządzania projektem, zwany dalej Zespołem w
składzie:
1. Grzegorz Pająk

- Przewodniczący Zespołu

2. Urszula Szabelska

- Z-ca przewodniczącego Zespołu

3. Anna Wrzesińska

- członek Zespołu

4. Ewa Kubiak

- członek Zespołu

5. Przemysław Kucharski

- członek Zespołu

6. Justyna Lewandowska

- członek Zespołu

§ 2.
Do zakresu działania zespołu roboczego należy:
1. Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zadań, związanych z przygotowaniem,
realizacją, kontrolą i ewaluacją projektu.
2. Podział zadań i kompetencji przez przewodniczącego zespołu pomiędzy:
a) poszczególnymi członkami zespołu roboczego,
b) innymi osobami niezbędnymi do realizacji projektu,
3. Wydawanie zaleceń i informowanie pracowników zaangażowanych w realizację
projektu o podjętych decyzjach i ustaleniach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia
wszystkich niezbędnych działań związanych z zakończeniem i rozliczeniem projektu.
§ 4.
Tracą moc Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 23 maja 2017 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Koninie w sprawie powołania Zespołu roboczego do zarządzania projektem
pn. „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” oraz
zarządzenia zmieniające tj. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 20 czerwca 2017 i Zarządzenie Nr
2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
Grzegorz Pająk

