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ZARZĄDZENIE nr OZ...
G..·.... 2017
STAROSTY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu 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.

Powołuje się Zespół ds. realizacji projektu
oraz uruchomienie

elektronicznych

pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

usług publicznych Powiatu

Kolskiego" w następującym

składzie:
1). Marek Banaszewski - przewodniczący

zespołu,

2). Andrzej Tomczyk - członek zespołu,
3). Konrad Wiśniewski - członek zespołu,
4). Amelia Woźniak - członek zespołu.
5). Karolina Więtczak - członek zespołu,
6). Waldemar Dębski - członek zespołu,
7). Piotr Łoboda - członek zespołu,
8). Artur Szafrański - członek zespołu,
2.

Osobą odpowiedzialną

za realizacje projektu

jest pan Konrad Wiśniewski

- Naczelnik Wydziału

Geodezji i Kartografii.
3.

W razie potrzeby

w pracach Zespołu,

oprócz jego członków

mogą uczestniczyć

inne osoby

wskazane przez Przewodniczącego Zespołu.

§2
1.

Zespół współpracować
rejestrów

publicznych

Dofinansowanego

2.

będzie

w zakresie

oraz uruchomienie

w ramach

konkursu

usług

realizacji

projektu

elektronicznych

pn.: "Cyfryzacja

usług publicznych

nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001j16

"Rozwój

elektronicznych

publicznych"

Poddziałania

rejestrów

publicznych" w ramach WRPO na lata 2014-2020.

2.2.2

geodezyjnych

Powiatu Kolskiego"
dla działania

"Cyfryzacja

2.1

geodezyjnych

Do zadań Zespołu należy:
a) czynny
projektu,

udział

w przygotowaniu

dokumentów

będących

podstawą

realizacji

rozliczenia

b) weryfikacja

dokumentów

pod kątem ich zasadności do dalszej realizacji,

c) realizacja innych czynności niezbędnych do prawidłowej

realizacji projektu.

§3
1.

Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania.

2.

Zespół zakończy prace z dniem zakończenia projektu.

§4
Upoważnia

się

przewodniczącego

Zespołu

do

zasięgnięcia

opinii

ekspertów

w

koniecznych

przypadkach.

§s
Zobowiązuję

wszystkich naczelników

i pracowników

Starostwa Powiatowego

udzielania pomocy członkom Zespołu, w tym do udzielania informacji
właściwości merytorycznej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~

:/JA

..

l l ;.

w Kole do współpracy i

w sprawach dotyczących ich

