
 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 51/JRP/10 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM śY 

z dnia 25 marca 2010 
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie „Procedur określających tryb i zasady 
funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt w ramach realizacji inwestycji 
pn. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy.” 
 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1.  W zarządzeniu Nr 144/GKM/07 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 grudnia 
2007r. w sprawie zatwierdzenia „Procedur określających tryb i zasady funkcjonowania 
Jednostki Realizującej Projekt w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa i modernizacja 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”, załącznik do zarządzenia otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2.  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 
         Burmistrz Miasta 
 
             (-) mgr Jerzy Czerwiński 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia Nr 51/JRP/10 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 25 marca 2010r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie „Procedur określających tryb i zasady 

funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt w ramach realizacji inwestycji pn. 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy.”  

 

 

 Na potrzeby realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej miasta ChełmŜy” w 2007r. zostały opracowane „Procedury określające tryb i 

zasady funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt w ramach realizacji inwestycji pn. 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”, stanowiące 

załącznik do Zarządzenia Nr 144/GKM/07 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 31 grudnia 

2007r. 

 Z uwagi na fakt, iŜ zapisy ujęte w w/w procedurach nie odzwierciedlają rzeczywistego 

obiegu dokumentów i załatwiania spraw w Jednostce Realizującej Projekt, zaistniała potrzeba 

ich aktualizacji. 

 W nawiązaniu do powyŜszego pierwotne procedury zostały poddane gruntownej 

analizie w wyniku, której powstały nowe procedury stanowiące załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 Wskazać w tym momencie naleŜy, iŜ prawidłowe sporządzenie procedur, 

stanowiących podstawę dla działania Jednostki Realizującej Projekt, warunkuje pozytywny 

wynik kontroli przeprowadzanej m.in. przez Instytucję WdraŜającą (WFOŚiGW w Toruniu) 

projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 Wobec powyŜszego podjęcie przedmiotowego zarządzania jest zasadne. 

 


