STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
Wnioskodawcą oraz Beneficjentem Projektu jest Gmina Zbąszyń. Gmina też
właścicielem majątku powstałego wskutek realizacji Projektu.
Mając na uwadze prawidłową i sprawną realizację projektu oraz nadzór nad jego
realizacją Gmina Zbąszyń na potrzeby realizacji niniejszego projektu Burmistrz
Zbąszynia powołała Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) oraz Jednostkę
Realizującą Projekt (JRP).
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), którego funkcję pełni Kierownik
Referatu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy – Kamil Sieratowski
odpowiedzialny jest za wypełnianie obowiązków Beneficjenta wynikających z
zawartej umowy o dofinansowanie, w szczególności za prawidłową realizację
projektu, odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne
projektem oraz monitorowanie jego realizacji, w tym:
 przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 wnioskowanie o płatności oraz sprawozdawczość w ramach projektu,
 monitorowanie postępu rzeczowo-finansowego projektu oraz zgodności
realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Umową o
dofinansowanie.






Jednostka Realizująca Projekt (JRP) to zespól stworzony na bazie aktualnej
struktury Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu oraz Zakładu Usług Komunalnych w
Zbąszyniu. Jednostka ta jest odpowiedzialna za wdrożenie oraz realizację projektu
zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Umową o dofinansowanie. Na czele JRP
stoi kierownik JRP.
Struktura organizacyjna JRP jest następująca:
1. Kierownik Jednostki odpowiedzialny za:
nadzór nad pracownikami JRP,
opracowanie, wdrażanie procedur obowiązującej w ramach projektu,
koordynacja realizacji projektu,
monitorowanie postępu prac zgodnego z harmonogramem rzeczowo finansowym
projektu.
Kierownikiem JRP jest Pan Jędrzej Tratwal - kierownik Zakładu Usług
Komunalnych w Zbąszyniu.
2a. Stanowiska ds. technicznej realizacji projektu, w ramach, którego będą
realizowane następujące obowiązki:
 nadzór nad rzeczową realizacją projektu,
 udział w praca Komisji Przetargowej, jako jej członek, oraz weryfikacja
części technicznych dokumentacji przetargowej,
 udział w odbiorach technicznych oraz weryfikacji technicznych części
dokumentacji powykonawczej,
 współpraca z Inspektorem Nadzoru,



przygotowywanie
dla
MAO
wszelkich
niezbędnych
informacji
umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych
sprawozdań oraz wniosków o płatność,.
2b. Stanowiska ds. obsługi finansowej projektu, w ramach, którego będą
realizowane następujące obowiązki:
 nadzór nad realizacją finansową projektu,
 przygotowywanie
dla
MAO
wszelkich
niezbędnych
informacji
umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych
sprawozdań oraz wniosków o płatność,
 zapewnienie ciągłości finansowania projektu i terminowa realizacja
płatności.
2c. Stanowiska ds. obsługi administracyjnej projektu, w ramach, którego będą
realizowane następujące obowiązki:
 obsługa prawno-organizacyjna realizowanego projektu,
 nadzór, inicjacja działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z
wytycznymi dotyczącymi przedmiotowej kwestii.
 przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń itp. oraz wszelkich innych
dokumentów prawnych niezbędnych do realizacji Projektu.
Bezpośrednim przełożonym, któremu podlegają kolejno Pełnomocnik ds.
realizacji projektu, Kierownik JRP oraz pracownicy JRP jest Burmistrz
Zbąszynia – Tomasz Kurasiński.
Poniżej zaprezentowano (w formie graficznej) sstrukturę zarządzania projektem
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Wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu posiadają doświadczenie
zawodowe na swoich stanowiskach pracy oraz odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych.
Udział w realizacji projektu na stanowisku Pełnomocnika, Kierownika JRP bądź
pracownika JRP nie wiąże się z żadnym dodatkowym wynagrodzeniem. Projekt nie
przewiduje ponoszenia żądanych wydatków na koszty związane z zarządzaniem
projektem.

