
ZARZĄDZENIE  NR 68/SOR/08 
BURMISTRZA   MIASTA  CHEŁM śY 

z dnia 3 kwietnia 2008 roku 
 
 

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”.    
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,     
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje: 
 
     §1.1. Powołuję Pana Marka Kuffla- Zastępcę Burmistrza Miasta ChełmŜy, do pełnienia 
funkcji Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Realizacji Projektu pn. „ Budowa                          
i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”, zwanego dalej MAO         
( Measure Authorising Officer). 
     2. MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za 
odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz 
monitorowanie jego realizacji. 
     3. Zakres obowiązków MAO obejmuje m.in.: 
1)  zapewnienie prawidłowej realizacji projektu, 
2)  zapewnienie poprawności i kompletności umów zawieranych z wykonawcami, 
3)  zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego 

realizacji poprzez podległą Jednostką Realizującą Projekt (PIU – Project Implementing 
Unit), 

4)  zapewnienie ciągłości finansowania projektu, 
5)  zapewnienie utworzenia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla projektu,  
6)  reprezentowanie Miasta ChełmŜy jako Beneficjenta środków z Funduszu Spójności, 
7)  nadzorowane pracy i poprawności działania Jednostki Realizującej Projekt (PIU), 
8) przygotowanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

związanych z realizacją projektu, w tym przygotowanie SIWZ, 
9)  sygnowanie dokumentów dotyczących projektu,  
10) zapewnienie właściwego i terminowego wnioskowania o przekazanie środków na 

realizację projektu w ramach zaliczek oraz płatności pośrednich i końcowych, 
11) monitorowanie , raportowanie i przeprowadzania regularnych audytów, związanych z 

realizacją projektu, 
12) nadzór nad przygotowaniem i realizacją umów związanych z wdraŜaniem projektu, 
13) nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy Jednostką Realizującą Projekt (PIU)                  

i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy, 
14) zapewnienie zgodnych z przepisami warunków przechowywania i udostępniania 

dokumentów. 
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Markowi Kufflowi – Zastępcy Burmistrza 
Miasta ChełmŜy/ Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO). 
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.  
 

       Burmistrz Miasta 
       (-) mgr Jerzy Czerwiński 


