
Zarządzenie Nr 18/2013 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

z dnia 18 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie powołania w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Zespołu 
Zarządzającego Realizacją Projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu 

gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”  
 
                  Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Tarnowskiego Organizatora Komunalnego  
stanowiącego załącznik do uchwały NR XXVI/368/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 
27 września 2012 roku oraz § 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego 
Tarnowskiego Organizatora Komunalnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 
Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 2 stycznia 2013 roku. 

 
§ 1. 

 
1. Powołuję Zespół Zarządzający Realizacją Projektu zwany dalej Zespołem odpowiedzialny 
za przygotowanie, realizację oraz zachowanie trwałości projektu pn. „Opracowanie 
kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” zwany dalej 
Projektem współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna          
w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek 
samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług 
publicznych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament 
Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (IZ POPT), realizowanego zgodnie               
z Umową nr DPT/BDG/II/POPT/34/13 zawartą w dniu 07.05.2013 r. w Warszawie, zwanej 
dalej Umową. 
2. W skład zespołu wchodzą: 

1) Dyrektor Tarnowskiego Organizatora Komunalnego –  Przewodniczący Zespołu; 
odpowiedzialny za kierowanie i nadzór nad merytoryczną i finansową realizacją 
całego Projektu, w tym do zapewnienia trwałości Projektu przez okres 5 lat od daty 
zakończenia Projektu oraz archiwizację dokumentacji związanej z realizacją Projektu 
zgodnie z wytycznymi IZ POPT do dnia 31.12.2020 r. 

2) Koordynator Projektu – Członek Zespołu; 
odpowiedzialny za merytoryczną i finansową realizację Projektu zgodnie  
z Umową, w tym nadzór nad prawidłową realizacją Projektu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami krajowymi, w szczególności z przepisami 
wymienionymi w § 1 w Umowie o dofinansowanie wraz z załącznikami: 
a) nadzór nad prawidłową realizacją prac członków Zespołu Projektowego; 
b) stały kontakt z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję 

Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna w zakresie 
realizacji Projektu; 

c) współpraca z Partnerami zaangażowanymi w realizację Projektu; 
d) organizowanie spotkań z koordynatorami gminnymi oraz zbieranie od nich danych  

w zakresie realizacji Projektu; 
e) wdrożenie oraz nadzór nad stosowaniem przyjętego systemu obiegu informacji  

i komunikacji między Partnerami zaangażowanymi w realizację Projektu; 
f) nadzór nad opracowaniem dokumentacji związanej z realizacją Projektu; 
g) przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonawstwo konkretnego zadania; 
h) koordynowanie działań w zakresie promocji Projektu; 



i) przygotowanie i złożenie sprawozdań z realizacji Projektu wg umowy do 
Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna;  

j) koordynacja wszelkich działań w sferze finansowej Projektu; 
k) opisywanie i zatwierdzanie faktur pod względem merytorycznym zgodnie  

z wytycznymi IZ POPT, 
l) nadzór nad terminowym i zgodnym z budżetem Projektu zarządzaniem środkami 

pieniężnymi; 
m) nadzór nad stworzeniem i aktualizacją zakładki dotyczącej Projektu na stronie 

internetowej Tarnowskiego Organizatora Komunalnego; 
n) koordynowanie kampanią informacyjno – edukacyjną prowadzoną w oparciu  

o Narodową Strategię Spójności, w ramach której przeprowadzone zostaną 
następujące działania: 
 ankieta internetowa dla mieszkańców wszystkich gmin biorących udział  

w Projekcie w ramach konsultacji społecznych, 
 akcja edukacyjno-informacyjna o prawach i obowiązkach właścicieli 

nieruchomości w formie cyklu 5 artykułów w prasie lokalnej, 
 cykl 5 artykułów w miesięczniku miejskim TARNÓW.PL oraz bieżąca 

informacja na stronach partnerów Projektu, 
 film dokumentalny o gospodarowaniu odpadami i funkcjonowaniu spalarni     

w Wiedniu, 
 konferencja na temat skutecznych sposobów wdrażania systemu 

gospodarowania odpadami, dobrych praktyk w Unii Europejskiej, termicznej 
utylizacji odpadów – bezpiecznego dla środowiska i ludzi źródła energii; 

o) koordynowanie prawidłowej realizacji działań związanych z organizacją 
konferencji, spotkań informacyjnych; 

p) monitorowanie realizacji wskaźników i weryfikacja Projektu; 
q) obowiązkowy udział podczas audytu, kontroli merytorycznych, finansowych 

Projektu; 
r) dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Koordynatora. 

3) Komórka finansowo – księgowa  - Główny Księgowy - Członek Zespołu; 
odpowiada merytorycznie za realizację następujących elementów Projektu: 
a) prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla Projektu, 
b) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla potrzeb Projektu, 
c) sporządzania sprawozdawczości w zakresie realizowanego Projektu, 
d) sporządzanie wniosków o płatność, 
e) sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, 
f) regulowanie należności dotyczących Projektu zatwierdzonych do wypłaty, 
g) archiwizację dokumentacji księgowej związanej z realizacją Projektu oraz jej 

przechowywanie do 31.12.2020 r. 
h) kopiowanie dokumentacji księgowej i przekazywanie 2 egzemplarzy 

koordynatorowi, 
i) oznakowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi IZ POPT. 

4) Komórka organizacji publicznego transportu zbiorowego – St. Inspektor  
ds. komunikacji miejskiej – Członek Zespołu; 
jest odpowiedzialny za: 
a) zatwierdzenie dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji zamówień, trybu 

postępowań i warunków umów związanych z realizacją Projektu pod kątem 
zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisami 
wykonawczymi do ustawy, 



b) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przetargów w zakresie zgodności           
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Projektu. 

5) Komórka promocji, kontroli i sprawozdawczości  - Główny Specjalista - Członek 
Zespołu; 
jest odpowiedzialny za wykonywanie prac powierzonych przez Przewodniczącego 
Zespołu lub przez Koordynatora Projektu. 

6) Komórka promocji, kontroli i sprawozdawczości  - Specjalista - Członek Zespołu; 
jest odpowiedzialny za wykonywanie prac powierzonych przez Przewodniczącego 
Zespołu lub przez Koordynatora Projektu. 

3. Przewodniczący Zespołu może w razie potrzeby uzupełnić jego skład o nowych członków. 
4. W razie nieobecności członków Zespołu zarządzającego Projektem ich obowiązki 
przejmują ich zastępcy lub upoważnione przez nich osoby. 
 

§ 2. 
 

1. Zespół Zarządzający Projektem rozpoczyna prace z dniem powołania. 
2. Zespół Zarządzający Projektem zakończy prace z chwilą ostatecznego rozliczenia Projektu. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do realizacji Projektu od 
7 maja 2013 roku do końca okresu trwałości Projektu. 

 
 

 
 

 


