
ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
 

w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy 

Celestynów – etap II” 
  

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz w związku z Uchwałą 
XXXII/296/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2017r. i Uchwałą  
Nr XXXII/297/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2017r., zarządza się  
co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się następujące osoby na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap 

II”  w składzie: 

1) Zespół organizacyjno – prawny (ZOP) 

a) Koordynator projektu dla Gminy Karczew – Pan Karol Chróścik – Zastępca 

Burmistrza Karczewa, 

b) Główny Specjalista ds. Zamówień publicznych – Pani Marzena Szulc, 

2) Zespół finansowy (ZF) 

a) Skarbnik Gminy Karczew – Pani Małgorzata Pajek, 

b) Inspektor ds. księgowych – Pani Dominika Radzik, 

c) Inspektor ds. płac – Pani Janina Świeżak, 

d) Inspektor ds. finansowych – Pani Marzenna Trzaskowska, 

3) Zespół techniczny (ZT) 

a) Główny specjalista – Pan Leszek Żuraw. 

 

 § 2. 1. Osoby powołane na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II” wejdą 
w skład Jednostki Realizującej Projekt (JRP), powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy 

Celestynów. 

 2. Zakres działania Jednostki Realizującej Projekt obejmuje koordynację wszystkich 

służb zaangażowanych w Projekt oraz ostateczne wdrożenie projektu zgodnie z prawem 

polskim, dokumentami i wytycznymi dotyczącymi wdrażania i realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W skład JRP wejdą przedstawiciele 

Gminy Karczew i Gminy Celestynów. Opis zadań dla każdej komórki organizacyjnej oraz 

zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją Projektu,  

a także wskazanie osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji z ramienia Gminy 

Karczew i Gminy Celestynów, określone zostało w załączniku do Zarządzenia Wójta Gminy - 

Celestynów nr 140/2019 z dnia 27.08.2019r. 

 

 § 3. Traci moc Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Burmistrza 

Karczewa w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – 

etap II”. 

 

 § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi projektu dla Gminy 

Karczew. 

 

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą  
od 01.07.2019 r. z wyłączeniem § 1 pkt 2 lit. d) , który wchodzi w życie z dniem 01.08.2019 r. 

 

Burmistrz Karczewa 

                                      mgr Michał Rudzki 



 


