
1 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2017 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

     z dnia 20 stycznia  2017 roku 

 

w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Budowa węzła integracyjnego  

w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji 

zbiorowej w Powiecie Kościerskim” 

Na podstawie art. art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 

z późn. zm.)  

zarządzam co następuje:  

 
§ 1 

Powołuję Zespół Kierownika Projektu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Budowa węzła integracyjnego  

w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej 

w Powiecie Kościerskim” w składzie: 

1. Michał Majewski - Kierownik Projektu (Lider) 

2. Ewa Chmielecka - Koordynator projektu ze strony Lidera 

3. Grzegorz Świtała - Koordynator projektu ze strony Partnera 

4. Daniel Młynarczyk - Koordynator merytoryczny oraz Specjalista ds. zamówień publicznych ze strony 

Lidera 

5. Grzegorz Kucharski - Koordynator merytoryczny ze strony Partnera 

6. Magdalena Zagórska - Specjalista ds. rozliczeń finansowych ze strony Lidera 

7. Szymon Malek - Specjalista ds. rozliczeń finansowych ze strony Partnera 

8. Katarzyna Wysiecka-Szamocka - Specjalista ds. zamówień publicznych ze strony Partnera 

§ 2. 

1. Pracami Zespołu kieruje Kierownik Projektu. Kierownik Projektu pełni funkcję opiniującą i rozstrzygającą 

oraz dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Zespołu. 

2. Wszelkie czynności członków Zespołu wykonywane są w ramach ich obowiązków wynikających ze 

stosunków pracy nawiązanych z Urzędem Miasta Kościerzyna i Urzędem Gminy. 

3. Członkom Zespołu za udział w jego pracach nie przysługuje odrębne wynagrodzenie ani zwrot kosztów. 

 

§ 3. 

1. Zespół pracuje pod przewodnictwem Kierownika Projektu. 

2. Posiedzenia całego Zespołu są wyznaczane przez Kierownika Projektu. 

3. Prace Zespołu oraz czynności jego członków są dokumentowane w formie protokołów oraz notatek 

służbowych, sporządzanych odpowiednio przez Sekretarza bądź członków Zespołu. 

4. Wszelkie sprawy, pisma, dokumenty wymagające rozstrzygnięcia lub zajęcia stanowiska w związku  

z realizacją Projektu są zgłaszane lub kierowane do Kierownika Projektu, który decyduje  

o rozstrzygnięciu i ostatecznie akceptuje przyjęte rozwiązania.   

§ 4. 

Kierownik Projektu wraz z Zespołem kończą realizację zadań wynikających z niniejszego Zarządzenia wraz  

z zakończeniem realizacji i rozliczenia Projektu, co potwierdzają stosownym protokołem. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Michał Majewski  

Burmistrz Miasta Kościerzyna 


