
Z A R Z ^ D Z E N I E NR 41.2013 
B U R M I S T R Z A M I A S T A C H O J N O W A 

z dnia 18 kwietnia 2013r. 

w sprawie powotania Jednostki Realizujqcej Projekt pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni 
sciekow w Goliszowie". 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U . z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.) w celu przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Modernizacja 
miejskiej oczyszczalni sciekow w Goliszowie" w sposob umozliwiaj^cy ubieganie si? o otrzymanie 
dofmansowania z Funduszu Spqjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, 
zarz^dzam, co nast^puje: 

§ 1. Powotuj^ Jednostk^ Realizujq^c^ Projekt pn. "Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekow 
w Goliszowie" w nast^puj^cym skladzie: 
1. Pelnomocnik d.s. realizacji projektu ( M A O ) . 
2. Zast^pca Pelnomocnika d.s. realizacji projektu (V-ce M A O ) . 
3. Specjalista ds. prawnych. 
4. Specjalista ds. zamowien publicznych. 
5. Specjalista ds. fmansowo-ksi^gowych. 
6. Specjalista d.s. technicznych 

§ 2. Zadania Jednostki Realizuj^cej Projekt okresla Regulamin stanowiqcy zat^cznik nr 1 do 
zarzq^dzenia. 

§ 3. Zakres czynnosci i odpowiedzialnosci cztonkow w ramach Jednostki Realizuj^cej Projekt 
okresla zal^cznik nr 2 do zarz^dzenia. 

§ 3. Ustalenie skladu osobowego, okreslenie zakresow czynnosci poszczegolnych czlonkow 
JRP nastqpi do dnia podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Srodowisko. 

§ 4. Wykonanie Zarz^dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chojnowa. 

§ 5. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. ^ 

C H O J N O W A 

Jan Serkies 
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Zal^cznik nr 1 
do Zarz^dzenia nr 41.2013 
Burmistrza Miasta Chojnowa 
zdnia 18.04.2013 r. 

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizuj^cej Projekt 

„Modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekow w Goliszowie" 

W obr^bie struktur Urz^du Miejskiego w Chojnowie utworzona zostaje Jednostka Realizuj^ca 

Projekt - JRP odpowiedzialna za wdrazanie i realizacji projektu pn. „Modernizacja miejskiej 

oczyszczalni sciekow w Goliszowie" zwana dalej JRP. 

1. JRP powolana zostaje w celu prawidtowej realizacji projektu. 

2. Pracami JRP kieruje Pelnomocnik do spraw Realizacji Projektu (MAO), powolany w drodze 

zarz^dzenia Burmistrza. 

3. Pelnomocnik do spraw Realizacji Projektu jest bezposrednim przelozonym dla wszystkich 

pracownikow i osob pracuj^cych w JRP. 

4. Pelnomocnik do spraw Realizacji Projektu podlega bezposrednio Burmistrzowi. 

5. W przypadku nieobecnosci Pelnomocnik do spraw Realizacji Projektu, pracami JRP kieruje 

bezposrednio zast^pca Pelnomocnika do spraw Realizacji Projektu (Vice MAO) lub inna 

wyznaczona przez Petnomocnika osoba, nie duzej jednak niz przez 30 dni. 

6. W sytuacji nieobecnosci Pelnomocnika do spraw Realizacji Projektu przekraczaj^cej 30 dni, 

Burmistrz powoluje na to stanowisko inn^ osob? w drodze zarz^dzenia. 

7. W sktad JRP wchodz^ nast?puj^ce stanowiska: 

1. Pelnomocnik d.s. realizacji projektu (MAO). 

2. Zast?pca Petnomocnika d.s. realizacji projektu (V-ce MAO) . 

3. Specjalista ds. prawnych. 

4. Specjalista ds. zamowien publicznych. 

5. Specjalista ds. fmansowo-ksi^gowych. 

6. Specjalista d.s. technicznych 

8. Dokumenty niezastrzezone do wyt^cznego podpisu dla Burmistrza przepisami prawa 

podpisuje Pelnomocnik do spraw Realizacji Projektu. 

9. Pisma podpisywane przez Pelnomocnika do spraw Realizacji Projektu winny bye opatrzone 

jego imienna piecz?ci^. 

10. JRP posluguje si? piecz?ci^ wskazuj^cq^ nazw? projektu oraz nazw? i adres beneficjenta. 

11. Zmiany w Regulaminie mog^^byc dokonywane w drodze zarz^dzenia Burmistrza. 



Zal^cznik nr 2 
do Zarz^dzenia nr 41 .2013 
Burmistrza Miasta Chojnowa 
zdnia 18.04.2013 r. 

Zadania Jednostki Realizujacej Projekt 
„Modernizacia miejskiei oczyszczalni sciekow w Goliszowie" 

Glowne zadania Jednostki Realizujacej Projekt: 

> Koordynacja prac zwi^zanych z realizacji projektu. 

> Sporz^dzanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykazow przetargow, 

planu platnosci, wyliczenia efektu ekologicznego. 

> Zapewnienie terminowej realizacji ptatnosci. 

> Monitorowanie wdrazania projektu w zakresie rzeczowym i finansowym. 

> Kontrola finansowa i rozliczenie kontraktow. 

> Prowadzenie rachunkowosci projektu. 

> Sprawowanie monitoringu finansowego projektu. 

> Podejmowanie dzialan maj^cych na celu promocj?, upowszechnianie oraz udzielanie 

informacji o projekcie. 

> Nadzor nad realizacj^^ inwestycji. 

> Zapewnienie i przedtozenie Wykonawcom dokumentacji projektowej dotycz^cej realizacji 

Projektu w zakresie ustalonym w umowach. 

> Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami. 

> Uczestnictwo w rozruchach, odbiorach koncowych z ramienia Beneficjenta Koncowego. 

> Przekazanie w uzytkowanie oraz do eksploatacji przyszlemu uzytkownikowi, zrealizowanych 

w ramach Projektu obiektow. 

> Rozliczenie kontraktow oraz przekazanie wytworzonych w ramach Projektu srodkow 

trwatych na maj^tek przysztego podmiotu zarz^dzaj^cego. 

> Wspotpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz kontrola jego dziatalnosci w trakcie 

realizacji kontraktow, celem zapewnienia zgodnej z harmonogramem realizacji prac. 

> Zapewnienie przedstawicielom uprawnionych do kontroli podmiotow wgl^du w dokumenty 

zwi^zane z realizacji Projektu w kazdej fazie realizacji. 

> Stala wspotpraca z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, 

Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz innymi instytucjami 

zarz^dzajicymi/posredniczicymi. 

> Zapewnienie obstugi prawnej. 

> Zapewnie promocji projektu. 

> Realizacja pozostatych postanowien umowy o realizacj? Projektu. 



Zadania poszczegolnych czlonkow Jednostki Realizujacej Projekt 

Pelnomocnik d.s. realizacH projektu 

1) kieruje prac^ Jednostki Realizujacej Projekt w sposob umozliwiajicy prawidlow^ realizacj? 

Projektu pod wzgl?dem organizacyjno - administracyjnym, finansowym i technicznym, 

2) odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzor prac wykonywanych przez cztonkow 

JRP, odpowiada za koordynacj? realizacji Projektu i organizuje narady koordynacyjne 

dotycz^ce realizacji zadari w ramach Projektu. 

3) biez^ca koordynacja pracy poszczegolnych czlonkow JRP, 

4) prowadzenie monitoringu post?pu prac w ramach projektu i przestrzeganie ich zgodnosci z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

5) informowanie Instytucji Zarz^dzaj^cej o jakichkolwiek zagrozeniach dla realizacji Projektu 

niezwlocznie w sposob jaki ustalono w umowie o dofinansowanie, 

Zastepca Pelnomocnika d.s. realizacji projektu 
1) zast?pstwo Pelnomocnika ds. realizacji projektu podczas jego nieobecnosci, 

2) prowadzenie dokumentacji pracy JRP, w tym protokotow i notatek sluzbowych ze spotkan 

3) wykonanie i aktualizacja harmonogramow realizacji Projektu, 

4) inne czynnosci zlecone przez Petnomocnika ds. realizacji projektu wynikaj^ce ze specyfikacji 

realizowanego projektu. 

5) dziatania informujice i promuj^ce podejmowane ze wspolprac^ z wtasciwymi jednostkami 

organizacyjny mi urz?du, 

6) przygotowywanie dokumentow poprawnie sporz^dzonych pod wzgl?dem zgodnosci z prawem 

7) Sporz^dzanie potrocznych i rocznych raportow dla instytucji zarz^dzaj^cych -

8) odpowiedzialnosc za zgodnosc bilbordow i tablic informuj^cych w miejscach realizacji 

przedsi?wzi?c z wymogami Unii Europejskiej, 

Specjalista ds. prawnycli 

1) prowadzenie obstugi prawnej JRP, 

2) opiniowanie projektow pism, zarz^dzen, umow, 

3) udziat w posiedzeniach JRP, 

4) wydawanie opinii prawnych, 

5) opracowywanie pism procesowych, 

6) reprezentowanie JRP przed s^dami powszechnymi. 

JRP, 

1 ^ unijnym i prawem polskim. 

posrednicz^cych i innych wymaganych przez procedury POIiS, 



Specjalista ds. zamowien publicznych 

1) opracowanie harmonogramow przetargow dla poszczegolnych zadan w ramach projektu, 

2) opracowanie ogtoszen o rozpocz?ciu post?powania przetargowego dla poszczegolnych zadah 

w ramach projektu, 

3) prowadzenie dokumentacji post?powan przetargowych w sposob przejrzysty, czytelny i 

zgodny z ustawy PZP, 

4) opracowanie wzorow umow z wykonawcami na poszczegolne zadania w ramach projektu, 

5) kontakty z oferentami na etapie prowadzenia post?powania przetargowego, w tym udzielanie 

odpowiedzi na zapytania oferentow, prowadzenia biez^cej korespondencji. 

6) inne czynnosci z zakresu post^powan przetargowych i zamowien wynikaj^ce ze specyfikacji 

projektu przekazane przez Petnomocnika ds. realizacji projektu, 

7) przygotowywanie informacji o zawartych umowach z Wykonawc^ na potrzeby ewidencji oraz 

sprawozdawczosci wewn^trznej i zewn?trznej, 

Specjalista d.s. technicznych 

1) zabezpieczenie wykonania robot budowlanych zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 

2) zapewnienie prawidtowego wykonania nadzoru poprzez wyznaczonego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

3) nadzor i uczestnictwo w rozruchach, odbiorach koncowych, 

4) sporz^dzanie sprawozdan z rzeczowej realizacji Projektu oraz przygotowywanie niezb?dnych 

materiatow i analiz w tym zakresie, 

5) informowanie Petnomocnika ds. realizacji projektu o jakichkolwiek niezgodnosciach lub 

zagrozeniach w trakcie wykonywania robot przez Wykonawcow zapobieganie 

nieprawidtowosciom w realizacji kontraktow, 

6) weryfikacja danych przedtozonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego dotycz^cych 

robot dodatkowych i zamiennych, 

7) weryfikacja faktur pod wzgl?dem zgodnosci danych rzeczowo-finansowych, 

8) opracowywanie harmonogramu realizacji projektu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

9) przestrzeganie procedur i instrukcji zwi^zanych z realizacja projektu, 



Specjalista ds. finansowo-ksiesoH>vch 

1) prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z Umow^ o dofinansowanie, 

2) zapewnienie wyodr?bnionego rachunku bankowego, 

3) realizacja projektu poprzez finansowanie i rzeczowe zarz^dzanie i kontrol? zgodnie z planem 

ptatnosci zawartym w Umowie o dofinansowanie, 

4) wykonywanie i aktualizacja planow i harmonogramow realizacji Projektu, 

5) zapewnienie projektowi finansowej ci^gtosci zgodnie z planami i harmonogramami b^d^cymi 

czfscii Umowy, 

6) opracowanie i przedstawienie w instytucji zarz^dzaj^cej raportow miesi?cznych dotycz^cych 

realizacji Projektu, przygotowywanie i aktualizacja planu piatnosci, 

7) zorganizowanie wykonania kontroli finansowej calego Projektu przez niezaleznego audytora, 

8) opracowywanie i przekazywanie do instytucji zarz^dzaj^cej wnioskow o ptatnosci w okresie 

wynikajicym z planu ptatnosci, 

9) sporz^dzanie potrocznych i rocznych raportow dla Komitetu Monitoruj^cego Funduszu 

Spqjnosci i innych wymaganych przez Komitet Monitoruj^cy, 


