
 
ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. 
„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)” 

  
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 i 18) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z Uchwałą XXXIX/354/2017 

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Karczew,  a Miastem stołecznym Warszawą 

dotyczącej realizacji projektu pn. „„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 

(VirtualWOF)” zarządza się, co następuje: 

 

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

„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)” w składzie: 

1) Zespół organizacyjno – prawny (ZOP): 

a) Koordynator projektu dla Gminy Karczew – Pani Joanna Szczeplik – Inspektor ds. 

promocji, 

b) Koordynator merytoryczny – Pan Krzysztof Szczegielniak – Sekretarz Gminy 

Karczew, 

2) Zespół finansowy (ZF): 

a) Inspektor ds. księgowych – Pani Dominika Radzik, 

b) Inspektor ds. finansowych – Pani Marzenna Trzaskowska. 

 

 § 2. Zadania osób związanych z realizacją projektu:  

1) osoba wymieniona w § 1 pkt 1) lit. a): 

a) koordynowanie działań w ramach projektu, 

b) kontakt z opiekunem projektu, 

c) nadzorowanie i podpisywanie dokumentów merytorycznych i księgowych,  

d) rozliczanie dokumentów merytorycznych, 

2) osoba wymieniona w § 1 pkt 1) lit. b): 

a) przygotowanie dokumentacji merytorycznej projektu, 

b) nadzorowanie treści merytorycznych projektu, 

3) osoba wymieniona w § 1 pkt 2) lit. a): 

a) księgowanie faktur, list płac, wyciągów, 

b) wykonywanie sprawozdań, 

c) rozliczenia finansowe projektu, 

4) osoba wymieniona w § 1 pkt 2) lit. b): 

a) księgowanie dokumentów finansowych w organie finansowym.  

 

 § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi projektu dla Gminy 

Karczew. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

         Burmistrz Karczewa 

                                  mgr Michał Rudzki 

 


