
ZARZĄDZENIE Nr 76/2021 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu roboczego do zarządzania projektem  

pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na 

terenie K OSI – etap III”, Nr RPWP.03.03.01-30-0020/20 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 11 Załącznika do Zarządzenia  

Nr 23/UM/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21.10.2020 r. w sprawie 

nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie projektu  

pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI 

– etap III”, Nr RPWP.03.03.01-30-0020/20 z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3. Energia Działanie 3.3 Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze 

transportu miejskiego, powołuję Zespół roboczy do zarządzania projektem, zwany 

dalej „Zespołem” w składzie:  

1. Rafał Oblizajek – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Koordynator Projektu.  

2. Grzegorz Pająk – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, Kierujący 

Projektem w ZDM Konin. 

3. Karolina Minta – Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,  

Stanowisko ds. merytorycznej realizacji projektu. 

4. Jarosław Wojciechowski – Wydział Gospodarki Komunalnej, Stanowisko  

ds. współpracy z Partnerami i ZDM Konin. 

5. Dorota Rychlińska – Wydział Księgowości, Stanowisko ds. finansowej 

realizacji projektu.  

6. Iwona Rogalińska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Stanowisko ds. 

aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i umowy o dofinansowanie 

projektu. 

 

 

 



§ 2. 

1. Do zakresu działania Zespołu należy:  

a) przeprowadzenie  wszystkich  niezbędnych  zadań,  związanych   

z realizacją, rozliczeniem, kontrolą i ewaluacją projektu,  

b) współpraca z Partnerami i ZDM Konin w celu realizacji i rozliczenia 

projektu, 

c) przekazywanie  zaleceń  i  informowanie  pracowników  zaangażowanych   

w  realizację projektu o podjętych decyzjach i ustaleniach.  

2. Podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zespołu: 

a) Koordynator Projektu - koordynacja wszelkich działań związanych  

z realizacją, rozliczeniem, ewaluacją i kontrolą projektu, współpraca  

i korespondencja z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ oraz współpraca  

i korespondencja z Partnerami w projekcie i ZDM Konin. 

b) Kierujący Projektem w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie - koordynacja 

wszelkich działań związanych z realizacją, rozliczeniem, ewaluacją  

i kontrolą projektu w ramach zadania realizowanego przez ZDM Konin. 

c) Stanowisko ds. merytorycznej realizacji projektu – merytoryczna realizacja 

projektu w zakresie zadań Miasta Konina, współpraca i korespondencja  

z IZ WRPO 2014+, część merytoryczna wniosków o płatność, rozliczenie 

projektu i monitorowanie osiągnięcia wskaźników w projekcie, 

wnioskowanie o zabezpieczanie i zmianę środków na realizację projektu  

w budzenia miasta. 

d) Stanowisko ds. współpracy z Partnerami i ZDM Konin – współpraca  

i korespondencja z IZ WRPO 2014+, Partnerami i ZDM Konin, 

przekazywanie do IZ WRPO 2014+ wniosków i wyjaśnień Partnerów i ZDM 

Konin, część merytoryczna wniosków o płatność, rozliczenie projektu i 

monitorowanie osiągnięcia wskaźników w projekcie w części dotyczącej 

zadań Partnerów i MZK Konin. 

e) Stanowisko ds. finansowej realizacji projektu – finansowa realizacja 

projektu w zakresie zadań Miasta Konina, część finansowa wniosków  

o płatność, robocza współpraca i korespondencja związana  

z przygotowaniem wniosków o płatność i rozliczeniem projektu. 

f) Stanowisko ds. aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i umowy  

o dofinansowanie projektu – aktualizacja wniosku o dofinansowanie 

projektu, korespondencja i współpraca z IZ WRPO 2014+ związana ze 

zmianami umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.01-30-

0020/20, współpraca przy rozliczeniu projektu, zmiany Umowy Nr 

24/DG/2020-25262 z dnia 30.07.2020 o partnerstwie na rzecz realizacji 

projektu. 

 



 

§ 3. 

Koordynator projektu w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu, 

a także w zależności od etapu realizacji projektu może wnioskować o zmianę 

składu Zespołu, w tym poszerzenia składu Zespołu.  

 

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta 

Konina ds. Gospodarczych. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu zakończenia 

wszystkich niezbędnych działań związanych z realizacją i rozliczeniem projektu. 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

Piotr Korytkowski 

 

 

 


