ZARZĄDZENIE NR WG.0050.102.2020
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie: powołania Gminnego Koordynatora Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w Gminie
Sitkówka-Nowiny
Działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) oraz Części II § 5 Porozumienia z dnia
14.01.2014r. określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii ZIT Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji Aneksu Nr 1 z dnia 12 marca 2014r., Aneksu
nr 2 z dnia 20.07.2020 r.
zarządzam, co następuje
§ 1. Powołuję Pana Witolda Mroczek, inspektora w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy
Sitkówka - Nowiny, na Gminnego Koordynatora KOF w Gminie Sitkówka-Nowiny na czas trwania projektu.
§ 2. Do uprawnień Gminnego Koordynatora KOF należy:
1. Reprezentacja Gminy w sprawach związanych z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi.
2. Koordynacja przygotowania i realizacji w gminie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
3. Nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi.
4. Koordynacja prawidłowego rozliczenia finansowego projektów.
5. Współpraca z Biurem KOF m.in. w zakresie: sprawozdawczości projektowej, inicjowania projektów
partnerskich służących rozwojowi KOF, monitoringu Strategii, w tym opracowywania raportów z realizacji
zadań i osiąganych wskaźników, przygotowywania innych opracowań (np. mapy interaktywne i papierowe).
6. Udział w pracach grup tematycznych i zespołów powoływanych w ramach Porozumienia KOF.
7. Nadzór nad terminowością realizacji zadań ujętych w harmonogramach projektów realizowanych
w ramach ZIT.
8. Współpraca z innymi Koordynatorami w gminach KOF w zakresie prawidłowego przygotowania
i realizacji ZIT.
9. Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizacji projektów ZIT na terenie gminy.
§ 3. Źródłem finansowania dodatkowego wynagrodzenia w części dotyczącej dodatku specjalnego będą
środki prefinansowane przez Gminę Sitkówka-Nowiny, a następnie refundowane z dotacji otrzymanej
z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu z POPT 2014-2020 w latach realizacji 2020-2022
zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków tego programu.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr WG.62.2015 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 maja 2015 roku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2020r.
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