
ZARZĄDZENIE Nr 144/2021 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 3 września 2021 roku 

 

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Zielone 

korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie”  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 4 Załącznika nr 1 do Zarządzenia  

Nr 175/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia procedury pozyskiwania środków pozabudżetowych  

i powoływania zespołów ds. realizacji projektów w Mieście Konin w latach  

2021-2030 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie projektu  

pn. „Zielone korytarze miejskie – klimatyczne przebudzenie w Koninie” 

realizowany w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” 

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa, powołuję zespół  

ds. realizacji projektu, zwany dalej „zespołem” w składzie:  

1. Roman Jankowski - Wydział Rozwoju i Inwestycji, Kierownik projektu, 

2. Magdalena Cybulska – Wydział Księgowości, Specjalista ds. finansowych  

i rozliczeń,  

3. Małgorzata Mastalierz – Wydział Rozwoju i Inwestycji, Koordynator ds. działań 

inwestycyjnych, 

4. Justyna Bruch – Inspektor Ochrony Danych, Koordynator ds. działań 

informacyjno-edukacyjnych, 

5. Magdalena Michnicka – Wydział Rozwoju i Inwestycji, Specjalista ds. działań 

informacyjno-edukacyjnych, 

6. Joanna Olczak – Architekt Miejski, Specjalista ds. prac urbanistyczno-

architektonicznych, 

7. Mariusz Kaczmarczyk – Wydział Urbanistyki i Architektury, Specjalista ds. prac 

projektowo-technicznych, 

8. Iwona Szmagaj – Wydział Księgowości, Specjalista ds. wynagrodzeń, 

9. Ewa Lenartowska – Wydział Organizacyjny i Kadr, Obsługa kadrowa, 

10. Małgorzata Jakubowska – Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, 

Obsługa zamówień publicznych. 

 



§ 2. 

1. Do zakresu działania „zespołu”  należy:  

a) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zadań, związanych z realizacją, 

rozliczeniem, kontrolą i ewaluacją projektu,  

b) współpraca z Partnerem projektu (realizacja 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” określa karta 

stanowiska pracy.   

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych  

i spółek miejskich, których zakres działania związany jest z realizacją Projektu,  

a którzy nie wchodzą w skład Zespołu, są zobowiązani do realizacji zadań 

wynikających z decyzji kierownika projektu oraz udzielania wszelkiej pomocy  

i wsparcia w realizacji Projektu. 

 

§ 3. 

Kierownik 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 poszerzać jego skład.  

 

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta 

Konina ds. Gospodarczych. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  

1 września 2021 r. i obowiązuje do czasu zakończenia wszystkich niezbędnych 

działań związanych z realizacją i rozliczeniem projektu. 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

Piotr Korytkowski 

 

 

 


