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,,Podłączeni-Niewykluczeni . Działanie przeciw wykluczeniu cyfi owemu''
Projekt współFtnansowur|y ze środków Europejskiego Fuńduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Z AR.Z ĄDZENIE Nr 24 5 l 201 4
Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 5 sierpnia 2014 roku

w sprawie powołania Zespofu ds reaIizacji projektu ,,Podłączeni
Niewyk|uczeni. Działanie przeciw wyk|uczeniu cyfrowemu''.

Napodstawie art.31 i art.33 ust.5 ustawy zdnia 8 marca 1ggor. o samorz4dzie
gminnym (t.1.: Dz. U. z 2013 r. poz. s94 zm. 2013 p.64s), oraz art.4 ust.5
ustawy z dnia29 wtześnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z2Ot3 r. poz,33o),
att. 53 ustawy z dnia27 sierynia2009 r. o finansach publicznych (Dz.lJ.Nr 157,
poz, 1240 zpz,) zarzqdzam co następuje :

$ 1. Powołuję Zespół Realizatorów Projektu w składzie :

1. Koordynator projektu - Joanna Jelonek
1 ) Nadzó r na rca|izacj ę po sz cze góIny ch zadan - koordyn acja działaft

Zespofu,
2) Współpraca z Zespotem RekrutacyjtrYffi ,

3) organizacja szkoleń dla uczestników projektu
4) Prowadzenie działańinformacyjno _ promocyjnych o projekcie.
5) Sprawozdawczość projektu.

2. Księgowa projektu - Agnieszka Mańkowska
1) Nadzor nad prawidłowąrea|izację projektu pod względem

finansowym,
2) Zapewnienie środków fi nansowych na realizację proj ektu,
3) obsługa finansowa projektu,
4) Rozlicznie projektu, w tym wnioskowanie o zaliczkina finansowanie

projektu.

3. Informatyk - Wojciech Wasilewski
l) Udział w procedurach komisji przetargowej _ weryfikacja specyfikacji

technicznej zgodni e z zał.ozeniem projektu,
2) Nadzór nad budową sieci i dostawą Internetu,
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5) Kontrola i serwisowanie zestawów
oprogramowania, oplombowania
gwarancyjnych,

nr 98 9023 0006 0130 0t0l
w Krośniewicach, oddział w Dąbrowicach.
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3) Nadzór nad dostawą i instalacj ą sprzętu,
4) U dzie|eni e wsp a r ci a użytkown ikom w sprawa ch zw iqzany ch ze sprzęt em

oraz oprogramowaniem,

6) Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnafu internetowego
(przeciwd ział'anie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału),

7) Podej mowanie działan w razie nieprawidłowego uzytkowania sprzętu,
8) Dokonywanie zgloszeń usterek gwarancyjnych serwisowi.

$ 2. 1. Nadzór nadrea|izacj4 projektu sprawuje Wójt Gminy Dąbrowice.

2. Do obowięzków członków zespo łu naleĘ :

- czynny udziatw realizacji projektu,

- udział w pracach zespołu,

. podejmowanie kolegialnie decyzjiw sprawa ch doĘczących rea|izacjiprojektu,
niebędących w kompeten cji poszczególnych członków zespofu.

. kompletowanie dokumentów w zakresie powierzonych im zadań.

3. Członkowie zespołu o postępach w
koordynatora.

realizacji projektu informują

4. Koordynator przekazuje Wójtowi Gminy informacje o podjęĘch działaniach
w zakresie realizacji projektu.

$3. Wyodrębniono rachunek

komputerowych w zakresie sprzętu,
zestawów z wyłączeniem napraw

dla obsfugi projektu
2000 0320 Bank Społdzielczy
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,,Podłączeni-Niewykluczeni' Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu''
Projekt wspótfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operaryjnego Innowacfna Gospodarka

$ 4. Biuro projektu mieści się w lokalu pod adresem ul. Nowy Rynek 17 A
w Dąbrowicach.

$ 5. Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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