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Gminy Ilartniczka woJTA GMII\IY BARTNICZKA
z dnia 14listopada 2013 r.

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nunyą,,Przeciwdzialanie

rvykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka"

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 pkt'3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U' z 2013 r. poz.594ipoz.645} zarząćZatil, Qo następuje:

$ 1. 1. Powołuje się zespoł ds. realizacji projektu pod nazwą ,,Likwidacja barier wvkluczenia

cyfrowego w Gminie Bartniczka''" w następującym składzie:

1) Teresa Rulko - Koordynator projekfu,

2) Maria Kamińska - Asystent koordynatora projek1u,

3) Ewa Mowińska-Siuda - Księgowy projektu,

4) Benedykt Kamiński * opiekun'

$ 2. Do zadah zespołu o ktorym mowa w $ 1 nalery:

1' Podejmowanie przez poszczególnych członkow zespofu w ramach ich kompetencji, działail

zmier zaj ący c h d o r ealizacjl łvyż ej okre ślonego proj ektu .

Ż. Podejmowanie kolegialnie decyzji w sprawach dotyczących realizacjt projektu,

niebędących zadaniem własnym poszczegolnych członkow zespołu.

$ 3. Szczegcłł,awy wykaz obowiązkow poszczegolnych członków zespołu ds. realizacjt

projektu stanowi załącznik do zarządzenia.

$ 4. 1. Posiedzenia zespofu zwofuje Koordynator projektu w zalezności od potrzeb,

2. W posiedzeniach zespołu mogą brać udział takŻę inne osoby, }.torych obecność

Koordynator pĄektu uzna za konieczną.

3. Koordynator projektu zobowiązany jest do informowania Wojta Gminy o podjętych

działaniach zmier zaj ącyc h d o r ealizaĄi proj ektu.

$ 5. Do obowiązków członków zespołu nalezy czynny udział w realizacji projektu,

kompletowanie wymaganych dokumentow, uczestnictwo w kcnsultacjach i pracach zespołu,
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gromadzenie i analiza inforrnacji mliązanych z zakresem swojego óziałanią a takŻe

przekazywanie ich we własciwym ternrinie Koordynatorowi projekru.

s 6. 1. Realizacja projektu musi być zgodna ze złozonym wnioskiem o dofinansowanie

projektu i zakofrczyć się w terminie zgodnym z wnioskierą

2. FuŃcjonowanie zespofu konieczne jest do mornerrtu otrzymania sprawozdania z

przeprowadzonej ptzezpracowników instytucji kontroli na miejscu, po zakończeniu projektu.

$ 7. Wykonanię zarzĄdzenia powierza się koordynatorowi projektu.

$ 8.Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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Załącznik óa zarząózenia nr 48113
Wojta Gminy Bartniczka
z dnia 14 listopada20l3 r.

Wykaz obowiązków poszczególnych członkóv zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą
,rPrzeeiwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczk*o'

1. Koordynator projektu - osoba odpowiedzialna za realizację projektu, w tym wdrazanie i
koordynacj ę działań zaplanowanych w projekcie zgodnie z harmonogramem realizacji
projektu' zawartą umo$/ą o dofinansowanie projektu' wnioskiem aplikacyjnym oraz
przepisami krajowymi i unijnymi, czuwanie nad prawidłowością realizacji procedur wyboru
Bo oraz dostawów' przeprowadzanie zgodnie Z obowiązującymi przepisami prawa
postępowań o zamówienia publiczne realizowane w ramach projektu, w tym rownież
przygotowanie SIWZ, monitoring uczestników projek1u oraz wskaźnikow realizacji projektu,
promocja projektu, weryfikowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji związanej z
realizacją projektu, dokonywanie czynności odbiorołYych poszczególnych etapów projeklu,
sprawdzanie i parafowanie dokumentacji nviązałĄ z projektem pod względem
merytorycznym, terminowe sporządzanie częŚci merytorycznej wniosków o płatność wraz z
przygotowaniem wszystkich załącznłkoul, aktualizacja Harmonograrrru rzeczawo
finansowego i planu finansowania projektu, spolządzanie okresowych raportów z przebiegu
realizacji projektu i przekazywanie ich do WWPE oraz innej dokumentacji wymaganej przez
wwpE, wnioski o ewenfualną modyfikację projektu, monitorowanie bezpieczeństwa i
wykorzystania mienia przekazanego w ramach projektrr, rańiczałie pĄektu, prowadzenie
bieżącej ewaluacji projektu, monitorowanie osiąganych wskźników oraz efekrywności i
rezultatów inwestycji wraz z przygotowaniem raportow z ich osiągnięcią zapewnienie
ciągłości projektu.

2. Asystent koordynatora projektu zarządzawe kontraktem na dostawę sprzętu
komputerowego oraz koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem szkoleń w
zakresie obsfugi komputerów i korzystarńa z Internefu, pomoc bezpośrednia Bo w trakcie
realizacji projektu oraz w opiece nad sprzętem zainstalowanym w ramach pĄektu,
przeprowadzenie rekrutacji uczestników pĄektu we wspołpracy z Gminnym ośrodkiem
Pomocy Społecznej i szkołarni' przeprowadzenie działań promocyjnych projektu:
przygotowanie treści ogłoszeń w mediach oraz oznakowania sprzętu, tablicy informacyjnej
ltp., przygotow1vranie zaŁączntków do wnioskow o wypłatę środków w części rnerylorycznej,
przygotowywanie planów płxności celem wspołpracy z księgowym projektu, sprawdzanie i
parafowanie dokumentacji zutiązanej z projektem pod względem forrnalnym i rachunkowym'
przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przekazywania sprzętu komp. i oprogramowania
Bo projektu (protokoĘ przekazania, umowy użyczenia, powierzanie sprzętu, protokoły
odbioru usfug itp., stworzenie bazy danych wszystkich BO projektu; stworzenie ,,Kart" dla
każdego Bo, na ktorych będą ewidencjonowane wszystkie zdarzęnia z przebiegu realizacji
projektu, w odniesieniu do konkretnego gospodarstwa domowegoliedn. podległej
Wnioskodawcy (np odnotowane trudności z obsfugą sprzętu, usterki sprzętu i
oprogramowania, zakres udzielonej pomocy)' inne zadania zlecone przęz koordynatora.

,:r::.::!j-,i

_!ł
*n



3. Księgowy: prowadzenie ewidencji księgowej projektu, założenie i prowadzenie
wyodrębnionego na potrzeby projekt* konta bankowego, stworzenie planu kont na potrzeby
projektu, ewidencjonowanię księgowe wszystkieh kosztów i wydatkow zułiązanych z
realizacją projeklu, opisywanie księgowe wszystkich dokumentów księgowych związanych z
realizacją projektu, sporządzanie raportów księgowych i finansowycĘ księgowanie operacji
gospodarczych na poszczególnych kontach księgo}Yycb przygotowywanie wniosków o
płatnośó, sporządzanie poleceń ptzekazałia środkow na rachunki wykonawców, prawidłowe
razliczanle pod względem finansowym zadań ujęĘch w umowie o dofinansowanie Projektu,
spra'wdzanie i weryfikacja wyciągów bankowych z załączonymi do nich dokumentami,
archiwizolłanie dokumentów finansowych projekfu, przygotowywanie materiałów i zmian do
budzetu Gminy w związku z realizacją Projektu, prowadzenie korespondencji z zakresie
prowadzonych spraą nadzorowanie finansowych działań proj ektowych.

4. Opiekun - obsfuga informatyczna projektu, w tym w szczególnoŚci pomoc \ł/
przygotowaniu opisu przedmiofu zamowienią kontrola dostarczonego sprzętu
komputerowego i oprogramowania (odbior od dostawcy), kontrola przekarywania sprzętu
kornp. i oprogramowania Bo projektu (protokołow przekazania), kontrola podłączonego do
Bo Internefu (protokoł odbioru usfugi), wsparcie techniczne dla Bo projektu, docelowo w
formie ,,Pulpitu zdalnego'' - usuwania drobnych usterek progrźLmu i sprzętu, spowodowanych
Mędami uzytkowników w ich obsfudze. opcja ta pozwala na przywrócenie sprawności
systemu i sprzętu, bez konieczności wyjazdu na grunt; bezpośredni kontald z uczestnikami
projektu i pomoc w obsfudze technicznej sprzętu i oprogramowania; monitoring bezpośredni,
dotyczący bezpieczeństwa i wykorzystania sprzętu i Internetu zgodnie z celami działania 8.3
POIG, przez wszystkich BO projektu.
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