
Zarzqdzenie Nr !2$./'/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia a. lipca 2016 r. r. 

w sprawie: powolania Jednostki Realizujqcej Projekt pn. ,,Uponqdkowanie gospodarki 
wodno-iciekowej na terenie gminy Serock" 

Na podstawie art. 26 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 15 15) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Miasta i 
Gminy Serock stanowiqcego zalqcznik do Zarqdzenia Nr 50/B/2015 Burmistrza Miasta i 
Gminy Serock z dnia 25 lutego 2015 roku zmieniony Zarzqdzeniem Nr 95/B/2015 z 29 
czerwca 20 15 r. oraz Zarzqdzeniem Nr 2 10/B/20 15 r. z 17 grudnia 201 5 r. zamqdza siq, co 
nastqpuje: 

§ 1- 
W celu przygotowania i realizacji projektu pn.: ,,Uporzqdkowanie gospodarki wodno- 
Sciekowej na terenie grniny Serock" w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Srodowisko (POI&) w ramach Funduszu Sp6jnogci, zwanego dalej 
,,Projektem", powoluje siq Jednostkq Realizujyq Projekt, zwanq dalej ,,.TRY, w skladzie: 

1) Marek Bqbolski - Kierownik JRP ; 
2) ElBbieta Czaplak - 2-ca kierownika JRP - Specjalista d.s. organizacyjnych; 
3) Robert Piekarzewski - Specjalista d.s. zarn6wien publicznych; 
4) Monika Glebocka - Sulima - Specjalista d.s. technicznych i promocji. 

§ 2. 
Regulamin organizacyjny, w tym strukturq JRP okregla zalqcznik Nr 1 do zarqdzenia. 

§ 3- 
1. Zadania JRP okregla zalqcznik Nr 2 do zqdzenia .  
2. Pracownicy powolani w sklad JRP wykonujq zadania na podstawie ustalonych odrqbnie 

dla tych pracownik6w zakres6w czynnoSci. 

§ 4. 
Wykonanie zanqizenia powierza siq Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 5. 
Zarzqdzenie wchodzi w Qcie z dniem podpisania 

Przygotowala: 
Monika Glqocka-Sulima 



Zalqcznik nr 1 
do ZamyIzenia Nr 15 ?. . . / ~ / 2 0  1 6 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia ij..lipca 
2016 r. 
w sprawie powolania Jednostki Realizujqcej Projekt 
pn. , , U p o r ~ o w a n i e  gospodarki wodno-gciekowej 
na terenie gminy Serock" 

Regulamin organizacyjny Jednostki Realizujqcej Projekt (JRP) 

Projekt pn. ,,Uporqdkowanie gospodarki wodno-iciekowej na terenie gminy Serock" 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko   POI^$) w ramach 

Funduszu Sp6jnoLci 

§ 1. 
Jednostka Realizujqca Projekt (JRP), odpowiedzialna za wdraianie i realizacjq projektu pn. 
,,Upo~dkowanie gospodarki wodno-4ciekowej na terenie gminy Serock", stanowi zesp6l 
zadaniowy, powoiany w ramach Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI). 

8 2. 
1. W skiad JRP wchodzq nastqpujqce stanowiska: 

1) Kierownik JRP; 
2) Z-ca kierownika JRP - Specjalista d.s. organizacyjnych; 
3) Specjalista d.s. zam6wien publicznych; 
4) Specjalista d.s. technicznych i promocji. 

2. W trakcie realizacji Projektu, w tym po podpisaniu umowy o dofinansowanie, moiliwa 
jest w zaleinohci od potrzeb, zmiana struktury wewnqtrznej JRP polegajqca na utworzeniu 
lub wlqczeniu do JRP innych stanowisk pracy oraz poszerzenie zakresu dziaiania JRP. 

§ 3. 
1. Pracami JRP kieruje Kierownik JRP. 
2. Kierownik JRP jest bezpogrednim przeiozonyrn wszystkich pracownik6w i os6b 

pracujqcych w JRP. 
3. Kierownik JRP podlega bezpohrednio Burmistrzowi Miasta i Grniny. 
4. W przypadku nieobecnoSci Kierownika JRP, pracami JRP kieruje bezpoSrednio zastqpca 

kierownika JRP. 

0 4- 
1. JRP posiuguje siq pieczqciq p o d h q  wskazujqcq nazwq projektu oraz nazwq i adres 

beneficj enta. 
2. Pisma podpisywane przez Kierownika JRP winny by6 opatrzone jego imiennq pieczqciq. 
3. Kierownik JRP podpisuje dokurnenty zgodnie i na podstawie odrqbnego 

upowa2nienia/peinomocnictwa Bunnistrza Miasta i Gminy. 

§ 5. 
Schemat graficzny struktury organizacyjnej JRP okreSla zaiqcznik do niniejszego 
Regulaminu. 



Zalqcznik 
do Regulaminu organizacyjnego Jednostki Realizujqcej 
Projekt ustalonego Zarqdzeniem Nr !39./~/2016 
Miasta i Gminy Serock z dnia . . kv.. . .llpca 201 6 r. 
w sprawie powohia Jednostki Realizujqcej Projekt pn. 
,,Upopdkowanie gospodarki wodno-gciekowej na 
terenie gminy Serock" 

Struktura Jednostki Realizujqcej Projekt (JRP) 

Projekt pn. ,,Uporiqdkowanie gospodarki wodno-kiekowej na terenie gminy Serock" 
realuowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ~rodowisko (PoI~s) w ramach 

Funduszu Sp6jno6ci 

JRP w struktune Unqdu Miasta i Gminy w Serocku 

Urqd Miasta i Gminy w 
Serocku 

- Burmistn Miasta i Gminy 
Serock 

I 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji 
(PW 

I 
. 



Zalqcznik nr 2 
do Zanqdzenia Nr . :13.%./~/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku 
zdnia 22.. lipca2016 r. 
w sprawie powdania Jednostki Realizujqcej Projekt 
pn. ,,Uporqdkowanie gospodarki wodno-Sciekowej 
na terenie grniny Serock" 

Zadania Jednostki Realizujqcej Projekt (JRP) 

Projekt pn. ,,Uponqdkowanie gospodarki wodno-iciekowej na terenie gminy Serock" 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko (P01i6) w ramach 

Funduszu Sp6jnoici 

G16wne zadania Jednostki Realizujqcej Projekt: 

1) Koordynacja prac zwiqzanych z realizacjq projektu ,,Rozbudowa sieci kan. san. w grn. 
Serock: przebudowa systemu kan. w Zegrzu oraz budowa wodociqgu w Serocku ul. 
Chrobrego"; 

2) Sporzqdzanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykaz6w 
przetarg6w, planu platnoici, wyliczenia efektu ekologicznego i ich uzgadnianie z 
N F O ~ ~ G W ;  

3) Monitorowanie wdrahnia projektu w zakresie rzeczowym i finansowym; 
4) Zapewnienie terminowej realizacji platnogci; 
5) Kontrola finansowa i rozliczenie kontraktbw; 
6) Wystqpowanie do NFOS~GW o przekazanie grodk6w z Funduszu Sp6jnoSci w zakresie 

wydatk6w kwalifikowanych i w wysokoSci zgodnie z umowq o dofinansowanie oraz 
planem platnoici; 

7) Podejmowanie dzialah majqcych na celu promocjq, upowszechnianie oraz udzielanie 
informacji o projekcie; 

8) Nadz6r nad realizacjq inwestycji, 
9) Zapewnienie i przedlokenie wykonawcom dokumentacji projektowej dotyczqcej 

realizacji Projektu w zakresie ustalonym w umowach; 
10) Uczestnictwo w rozruchach, odbiorach kolicowych z ramienia Beneficjenta; 
11) Przekazanie (zgodnie z Prawem Budowlanym) w ukytkowanie oraz do eksploatacji 

przyszlemu ukytkownikowi, zrealizowanych w ramach Projektu obiektow; 
12) Rozliczenie kontraktow oraz przekazanie wytworzonych w rarnach Projektu Srodkow 

trwalych na majqtek przyszlego podmiotu zarzqdzajqcego; 
13) Wsp6lpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz kontrola jego dzidalnoSci w 

trakcie realizacji kontraktow, celem zapewnienia zgodnej z harmonogramem realizacji 
prac; 

14) Zapewnienie przedstawicielom uprawnionych do kontroli podmiotow wglqdu w 
dokumenty zwiqzane z realizacjq Projektu w kaidej fazie realizacji; 

15) Stda wspolpraca z WFOS~GW, NFOS~GW oraz innyrni instytucjami 
z~dzajqcymi/poSredniczqcymi; 

16) Przechowywanie dokumentow i archiwizacja; 
17) Przygotowywanie dokument6w poprawnie sporzqdzonych pod wzglqdem zgodnoici z 

prawem unijnyrn i prawem polskim; 
18) Realizacja pozostalych postanowieli umowy o realizacjq Projektu. 



2.Zadania Kierownika Jednostki Realizujqcej Projekt: 

1) Koordynacja prac zespolu zwiqzanych z realizacjq projektu ,,Rozbudowa sieci kan. san. w 
gm. Serock: przebudowa systemu kan. w Zegrzu oraz budowa wodociqgu w Serocku ul. 
Chrobrego"; 
2) Monitorowanie wdraiania projektu w zakresie rzeczowym i fmansowym, 
3) Nadz6r nad realizacjq inwestycji, 
4) Przewodniczenie naradom koordynacyjnym dotyczqcym realizacji Projektu 
5) Przedkladanie raport6w z realizacji Projektu Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

3.Zadania specjalisty ds. organizacyjnych: 

Realizacja Projektu poprzez zarzqdzanie i kontrole w zakresie rzeczowym zgodnie z 
Harrnonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargdw i Harrnonogramem 
rzeczowo-finansowym; 
Wykonanie i aktualizacja harmonograrnow realizacji Projektu i harmonogram6w 
rzeczowo-finansowych; 
Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej; 
Organizacj a narad koordynacyj nych dotyczqcych realizacj i Proj ektu; 
Sporzqdzanie sprawozdari z rzeczowej realizacji Projektu; 
Sporzqdzanie p6lrocznych i rocznych raportow dla instytucji 
zarzqdzajqcych/poSredniczqcych i innych wymaganych przez procedury POI~S; 
Informowanie Instytucji Zarzqdzajqcej o jakichkolwiek niezgodnoSciach lub 
zagroieniach dla realizacji Projektu niezwlocznie w spos6b jaki ustalono w umowie o 
dofinansowanie; 
Przygotowywanie informacji o zawartych umowach z Wykonawcq na potrzeby 
ewidencji oraz sprawozdawczoSci wewnqtrznej i zewnqtrznej; 
Weryfikacja faktur pod wzglqdem zgodnoSci danych rzeczowo-finansowych; 
Realizacja projektu poprzez finansowanie i rzeczowe zarzqdzanie i kontrole zgodnie z 
planem platnoSci zawartym w Umowie; 
Opracowanie i przedstawienie w instytucji zarzqdzajqcej raport6w miesiecznych 
dotyczqcych realizacji Projektu, przygotowywanie i aktualizacja planu platnoSci; 
Przekazywanie do instytucji zarzqdzajqcej wnioskow o platnoSci w okresie 
wynikaj qcym z planu platnoSci; 
Wykonywanie innych czynnoici zleconych przez Kierownika JRP. 

4.Zadania specjalisty ds. zam6wien publicznych: 

1) Przygotowanie i realizacja postqpowah o zam6wienia publicme; 
2) Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej; 
3) Wykonywanie innych czynnoSci zleconych przez Kierownika JRP. 

5.Zadania specjalisty ds. technicznych i promocji: 

1) Zabezpieczenie wykonania rob6t budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym 
i zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym; 

2) Zapewnienie prawidlowego wykonania nadzoru poprzez wyznaczonego Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego; 

3) Nadz6r i uczestnictwo w rozruchach, odbiorach koricowych; 
4) Przygotowywanie niezbednych materialbw i analiz w zakresie rzeczowej realizacji 

Proj ektu; 



5 )  Infonnowanie Kierownika JRP o jakichkolwiek niezgodnoSciach lub zagroieniach w 
trakcie wykonywania rob6t przez Wykonawcdw oraz zapobieganie nieprawid~owo8ciom 
w realizacji kontraktdw; 

6) Weryfikacja danych przedlo-o8onych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
dotyczqcych rob6t dodatkowych i zamiennych; 

7) Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej; 
8) Weryfikacja faktur pod wzglqdem zgodnoSci danych rzeczowo-finansowych; 
9) Dzialania infonnujqce i promujqce podejmowane we wsp64pracy z w~aSciwymi 

jednostkami organizacyjnymi urzqdu gminy; 
10) OdpowiedzialnoSC za zgodno5d bilbord6w i tablic informujqcych w miejscach realizacji 

przedsiqwziqd z wymogami Unii Europejskiej; 
1 1) Wykonywanie innych czynnoSci zleconych przez Kierownika JRP. 


