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ZARZĄDZENIE nr oz 1.#.9. ..,.:11:: 2016
STAROSTYPOWIATU KOLSKIEGO

z dnia 07 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i

kolskiego".

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 814) zarządzam co następuje:

§1

1. W związku z realizacją projektu pn.: "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"

dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, powołuje się zespół do realizacji projektu, zwany dalej Zespołem w składzie:

1). Paweł Rutkowski - Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole

2). Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski

3). Artur Szafrański - Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

4). Anna Bednarkiewicz - Wydział Oświaty Kultury i Sportu

5). Zbigniew Turkowski - Kierownik Gospodarczy ZSTw Kole

6). Jan Janicki - Kierownik warsztatów ZSTw Kole

2. Przewodniczącym Zespołu zostaje Pan Paweł Rutkowski.

3. W razie potrzeby w pracach Zespołu, oprócz jego członków mogą uczestniczyć inne osoby

wskazane przez Przewodniczącego Zespołu.

§2

1. Zespół współpracować będzie ze Starostwem Powiatowym w Turku w zakresie realizacji Projektu.

2. Do zadań Zespołu należy:

a) czynny udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i rozliczenia

Projektu,

b) współpraca w zakresie realizacji Projektu,

§3

1. Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2. Zespół zakończy prace z dniem zakończenia realizacji Projektu.



§4

Zobowiązuję wszystkich naczelników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego w Kole do

współpracy i udzielania pomocy członkom Zespołu, w tym do udzielania informacji w sprawach

dotyczących ich właściwości merytorycznej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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