
Zarządzenie Nr 6/2011 

Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 17.02.2011 r. 

 w sprawie powołania Zespołu roboczego do zarządzania projektem „Edukacja 
wczesnoszkolna na dobry początek” (nr POKL.09.01.02-30-351/10).  

  

 Na podstawie § 11 Załącznika  do  Zarządzenia  nr 7/2010  z  dnia  29.07.2010 r.  
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie i związku                   
z  §  2 ust. 5  Zarządzenia  nr  87/V/2007 Prezydenta Miasta  Konina  z  dnia  20.12.2007  r.                   
w  sprawie powołania  Zespołu  do  spraw  pozyskiwania  środków  finansowych  na  projekty 
inwestycyjne w ramach EFRR i FS oraz Zespołu do spraw pozyskania środków finansowych 
na projekty nieinwestycyjne w ramach EFS, zarządzam, co następuje:  

   

§ 1 

W  związku  z  pozyskaniem  środków  finansowych na  realizację projektu „Edukacja 
wczesnoszkolna na dobry początek” (nr POKL.09.01.02-30-351/10) w  ramach Europejskiego  
Funduszu  Społecznego  zgodnie  z  Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na  lata           
2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług 
edukacyjnych,  powołuję Zespół roboczy do zarządzania projektem w składzie:  

1. Dariusz Wilczewski  - przewodniczący zespołu   

2. Magdalena Małolepsza - koordynator projektu w Wydziale Oświaty 

3. ElŜbieta Głowacka     - Wydział BudŜetu 

4. Ewelina Ostajewska  - Wydział Księgowości 

5. Dariusz Lewandowski    - Wydział Prawny i Zamówień Publicznych 

6. Iwona Rogalińska  - Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju 

§ 2 

Do zakresu działania Zespołu roboczego naleŜy:  
1.  Przeprowadzenie  wszystkich  niezbędnych  zadań,  związanych  z  przygotowaniem, 
realizacją, kontrolą i ewaluacją projektu.  
2.  Podział zadań i kompetencji pomiędzy (przez przewodniczącego zespołu):  
a.   poszczególnymi członkami zespołu roboczego,  
b.   osobami niezbędnymi do realizacji projektu. 



3.  Wydawanie  zaleceń  i  informowanie  pracowników  zaangaŜowanych  w  realizację  
projektu o podjętych decyzjach i ustaleniach.  
 

§ 3 
Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierzam  Z-cy  Prezydenta  Miasta  Konina               
ds. Społecznych 

§ 4 

Zarządzenie  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  podjęcia  i  obowiązuje  do  czasu  zakończenia 
wszystkich niezbędnych działań związanych z zakończeniem i rozliczeniem projektu.  
  

  

                      Prezydent Miasta Konina  

 

        Józef Nowicki 


