ZARZĄDZENIE NR ~(?Jl.. ./2020
BU~~TRZA ,o~OCZNA

z dma , .... wrzesma 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego
w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zarządzam, co następuje:

samorządzie

gmmnym

§1
Powołuję Zespół

roboczy ds. partycypacji i planowania przestrzennego w ramach projektu
„Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja" (zwany dalej Zespołem),
w skład którego wchodzą pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Opocznie
w osobach:
1) Janusz Klimek - Przewodniczący Zespołu,
2) Justyna Małachowska - Z-ca Przewodniczącego Zespołu,
3) Katarzyna Stańczyk- Sekretarz Zespołu,
4) Katarzyna Galińska - Członek Zespołu,
5) Klaudyna Mastalerz - Członek Zespołu.
§ 2.

Do

zadań Zespołu należy

w szczególności:
1) przygotowanie harmonogramu pracy;
2) przygotowywanie procedur i dokumentacji

niezbędnej

do przeprowadzenia zamierzonych

zadań;

z doradcą przy opracowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji dostosowanych
do potrzeb realizowanego zadania;
4) realizacja zadań wynikających z Indywidualnego Planu Konsultacji;
5) nadzór nad realizacją zawartej umowy;
6) przygotowanie sprawozdania z prac zespołu.
3)

współpraca

§3
Przewodniczący Zespołu:

1) jest odpowiedzialny za pracę Zespołu;
2) decyduje o najważniejszych sprawach
w § 1 niniejszego zarządzenia;
3) zwołuje posiedzenia Zespołu;
4) na bieżąco monitoruje pracę Zespołu;
5) wyznacza zadania członkom Zespołu;
6) zatwierdza harmonogram prac.

dotyczących

projektu,

o

którym

mowa

1

...

§4
Sekretarz Zespołu:
1) prowadzi dokumentację prac Zespołu;
2) prowadzi korespondencję Zespołu;
3) powiadamia członków Zespołu o posiedzeniach;
4) przekazuje wyniki prac Przewodniczącemu Zespołu;
5) informuje Przewodniczącego Zespołu o wszelkich
o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

zagrożeniach

realizacji projektu,

§5
Członkowie Zespołu:

1) terminowo wykonują zadania ustalone przez Przewodniczącego Zespołu i przekazane do

2)
3)

realizacji przez Sekretarza Zespołu;
wyniki swoich prac Przewodniczącemu i Sekretarzowi Zespołu;
informują Przewodniczącego i Sekretarza Zespołu o wszelkich zagrożeniach realizacji
projektu, o którym mowa w§ 1 niniejszego zarządzenia.

przekazują

§6
Zespół

wykonuje swoje czynnosc1 do czasu
w§ 1 niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie

zakończenia

realizacji projektu, o którym mowa

§7
wchodzi w życie z dniem podpisania.
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