Zarządzenie Nr 99/2016
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 7 listopada 2016 roku
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Budowa ścieżki
rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie”.
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2016.446 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Lubawa
zarządza, co następuje:
§1
Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie” w następującym składzie:
1. Stanisław Kieruzel (Zastępca Burmistrza) – Przewodniczący Jednostki Realizującej
Projekt,
2. Danuta Szczepańska (Skarbnik Miasta) – sprawy związane z finansami projektu,
3. Anna Wierzbowska (pracownik referatu Fn) – sprawy związane z ewidencją
księgową,
4. Piotr Kanicz (pracownik referatu IGK) – sprawy techniczno - budowlane,
5. Marek Szymański (pracownik referatu IGK) – koordynator projektu, sprawy związane
z zamówieniami publicznymi.
§2
Zakres działania Jednostki Realizującej Projekt obejmuje koordynację wszystkich służb
zaangażowanych w Projekt oraz ostateczne wdrożenie projektu zgodnie z prawem polskim,
dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, statutem gminy oraz
uchwałami Rady Miasta Lubawa.
§3
Do zadań JRP należy w szczególności:
1. Realizacja Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z
należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i
wspólnotowego,
2. Stosowanie wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu w ramach RPO WiM
2014-2020, wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub
operacji związanej z realizacją Projektu,
3. Zrealizowanie Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, opisem projektu,
harmonogramem projektu, umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dla Projektu,
4. Nadzór nad zapewnianiem sfinansowania wszelkich wydatków niezbędnych dla
realizacji Projektu w pełnym zakresie,

5. Przekazywanie w wyznaczonych terminach Instytucji Pośredniczącej wszelkich
niezbędnych informacji dot. realizacji Projektu,
6. Zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu,
7. Występowanie do Instytucji Pośredniczącej z wnioskami o płatność, zgodnie z
Umową o Dofinansowanie,
8. Występowanie do Instytucji Pośredniczącej z wnioskami o zmianę treści Umowy o
Dofinansowanie,
9. Poddawanie się kontroli organów upoważnionych w zakresie realizacji Projektu,
10. Zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją Projektu.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ mgr Maciej Radtke

