
Zarządzenie Nr 776/2019 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia  19 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. projektu „Radomskie Centrum Wolontariatu – 

Kuźnia Obywatelska” 
 
 
Na podstawie § 4 ust. 7 i 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  
w Radomiu zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuję Zespół ds. projektu „Radomskie Centrum Wolontariatu – Kuźnia 
Obywatelska”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież 
solidarna  
w działaniu, realizowanego przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umowy  
nr: POWR.01.04.00-00-0025/18, zawartej w dniu 17.05.2019 r. z Ministrem Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
 
w następującym składzie: 
 

1) Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki – Kamila 
Baranowska; 

2) Koordynator Projektu – Jarosław Szczepaniak; 
3) Zastępca Koordynatora Projektu – Izabela Kolanowska; 
4) Pracownik ds. księgowych projektu – Karolina Olchowska; 
5) Pracownik ds. księgowych projektu – Marek Głogowski; 
6) Pracownik ds. zamówień publicznych – Emilia Faryna; 
7) Pracownik ds. zamówień publicznych – Karolina Krawczuk. 

 
§ 2 

1. Zespołem ds. Projektu „Radomskie Centrum Wolontariatu – Kuźnia Obywatelska” 
kieruje Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, do 
którego obowiązków należy kontrola zarządcza nad realizacją projektu. 

2. Koordynator projektu odpowiedzialny jest za realizację Projektu zgodnie  
z wnioskiem o dofinansowanie i budżetem, w tym: 
1) organizowanie pracy Zespołu ds. Projektu; 
2) pomiary i analizę osiągnięcia założonych wskaźników; 
3) sprawozdawczość, zarządzanie kosztami, czasem i zmianą; 
4) monitoring projektu zgodnie z zasadą równości szans; 
5) właściwe oznakowanie i promocję projektu; 
6) wybór wykonawców zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych; 
7) przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 (część merytoryczna  

tj. postęp rzeczowy, harmonogram płatności, monitorowanie uczestników, baza 
personelu, zamówienia publiczne);  

8) zmianę wniosku o dofinansowanie; 



9) współpracę i kontakty z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 
 
3. Zastępca koordynatora projektu odpowiedzialny jest za: 

 
1) analizę i realizację wskaźników; 
2) realizację procesu rekrutacji i kontakty z uczestnikami projektu; 
3) monitoring projektu, w tym monitoring uczestników projektu; 
4) przygotowanie dokumentów do wniosku o płatność; 
5) szacowanie wartości zamówień publicznych; 
 

4. Pracownik ds. księgowych projektu jest odpowiedzialny za: 
1) realizację płatności w ramach projektu; 
2) przygotowanie wniosków o płatność w części finansowej; 
3) bieżącą kontrolę realizacji budżetu projektu; 
4) współpracę z koordynatorem w zakresie zarządzania kosztami; 
5) rozliczanie wynagrodzenia personelu; 

 
5. Pracownik ds. zamówień publicznych jest odpowiedzialny za: 

1) przygotowywanie dokumentów i procedur PZP; 
2) przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 w części dotyczącej 

zamówień publicznych; 
3) współpraca przy wyborze kadry zatrudnionej na umowie zlecenie 

 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej, 
Promocji Miasta i Turystyki. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        PREZYDENT MIASTA 

                (-) Radosław Witkowski 

 

 


