ZARZ1\DZENIE NR 22A12019
WOJTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 10 maja 2019 roku

w sprawie

powolania zespolu projektowego ds. realizacji projektu grantowego
p.n. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju
kompetencji cyfrowych."

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz. U. 2019

f.,

samorzqdzie gmlnnym

0

poz. 506) oraz §17 Zarzqdzenia Nr 45/2016 W6jta Gminy Nowe Miasto

z dnia 03 pazdziernika 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzydu
Gminy Nowe Miasto, zmienionego Zarzqdzeniem Nr 57/2018 roku z dnia 31 grudnia 2018 roku
zarzqdza siy, co nastypuje:
§1

1.

W celu prawidlowej realizacji umowy nr 87/0KI/20 19 z dnia 07 maja 2019 roku zawartej
z Fundacjq Legalna Kultura dotyczqcej projektu p.n. "Ja w internecie. Program
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III:
Cyfrowe kompetencje spoleczeilstwa, Dzialania 3.1: Dzialania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych, powolujy zesp61 projektowy w skladzie:

2.

1)

Koordynator Projektu - Justyna Palewska

2)

stanowisko ds. promocji i rekrutacji - Mariola Bugalska

3)

stanowisko ds. promocji i rekrutacji - Jolanta Bandurska

Do obowiqzk6w Koordynatora Projektu nalezy:
1) organizacja i prowadzenie biura projektu,
2) propagowanie zasad r6wnosci szans, plci i niedyskryminacji os6b niepelnosprawnych,
3) planowanie i wyznaczanie realnego harmonogramu realizacji oraz skutecznej promocji
projektu,
4) nadzor i koordynacj a wszystkich zadail proj ektowych,
5) biezqce monitorowanie terminowosci, systematycznosci i efektywnosci realizacji
projektu

zgodnie

z prawem

krajowym

i europejskilTI

.

1Z

..

zaplsaml

o powierzenie grantu, prowadzqcej do osiqgniycia celu i rezultat6w,

wniosku

6) organizowanie spotkan i nadzorowanie wykonywania obowiqzk6w przez czlonk6w
zespolu,
7) nadz6r

i kontrola

nad

prawidlowym

wydatkowaniem

srodk6w

finansowych

w odniesieniu do budzetu projektu,
8) nadz6r nad wyborem dostawc6w towar6w i uslug na rzecz projektu zgodnie z ustaw'l-:
prawo

zam6wien

publicznych

z zachowaniem

zasad

konkurencyjnosci

i transparentnosci,
9) nadzorowanie i udzial w sporz'l-dzaniu sprawozdan,
10) przygotowanie wzor6w dokument6w niezbydnych do realizacji projektu,
11) nadzorowanie przebiegu i prawidlowosci rekrutacji uczestnik6w projektu,

12) kontrola dokumentacji merytorycznej,
13) wsp61praca i utrzymywanie kontaktu z instruktorami i uczestnikami projektu,
14) przestrzeganie procedur i wytycznych Instytucji Zarz'l-dzaj'l-cej oraz obowi'l-zuj'l-cych
wzor6w dokument6w,
15) udzial w odbiorach dostaw sprzytu,
16) sporz'l-dzenie sprawozdan czysciowych i sprawozdania koncowego,
17) uczestniczenie w szkoleniach zwi'l-zanych z realizacj'l- projektu,
18) uczestnictwo w czynnosciach kontrolnych zwi'l-zanych z projektem w trakcie jego
trwania oraz po jego zakonczeniu.
3. Do obowi'l-zk6w stanowiska ds. promocji i rekrutacji nalezy:
1)

wsp61praca z

Kierownikiem Projektu w zakresie przeprowadzania postypowan

o udzielenie zam6wien, w tym przygotowania takich dokument6w jak: szczeg610wy
opis przedmiotu zam6wienia, ustalenie szacunkowej wartosci przedmiotu zam6wienia
i inne dokumenty niezbydne do przeprowadzenia postypowan 0 udzielenie zam6wien
na przedsiywziycia zawarte w proj ekcie,
2)

rekrutacja uczestnik6w projektu i instruktor6w,

3)

monitoring prowadzonych szkolen,

4)

zapewnienie promocji projektu na stronie intemetowej gminy, w mediach gminnych
oraz na portalach spolecznosciowych,

5)

nadz6r nad nagraniem

6)

sporz'l-dzenie projektu plakatu oraz ulotki, zamieszczanie informacji 0 projekcie na
stronie intemetowej Gminy,

7)

powielanie dokument6w niezbydnych do realizacji projektu,

8)

gromadzenie i przechowywanie dokument6w,

9)

przygotowanie dokulnent6w do archiwizacji,

10) gromadzenie formularzy uczestnik6w projektu,
11) uczestniczenie w szkoleniach zwi'l-zanych z realizacj'l- projektu,
12) przygotowanie opisu faktur,
13) przeprowadzenie postt(powan

0

udzielenie zam6wien publicznych na dostawt( sprzt(tu

informatycznego,

§2

1.

Czlonkom zespolu przyznane zostanie wynagrodzenie finansowane z uzyskanego przez
Gmint( Nowe Miasto grantu w zaleznosci od nalozonych obowi'l-zk6w w okreslonym
terminie realizacji projektu, zgodne z Regulaminem wynagradzania pracownik6w Urzt(du
Gminy w Nowym Miescie wprowadzonym Zarz'l-dzeniem Nr 43/2017 W6jta Gminy
N owe Miasto z dnia 06 wrzesnia 2017 roku.

2.

Realizacja projektu musi bye zgodna ze zlozonym wnioskiem

0

powierzenie grantu

i zakonczye sit( w terminie zgodnym z wnioskiem.
§3

Projekt,

0

kt6rym mowa w ust. 1 jest finansowany z przyznanego grantu realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budzetu panstwa.

§4

Wykonanie Zarz'l-dzenia powierza sit( Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oswiaty.

§5

Zarz'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

