
      
 

 

 

 

Zarządzenie Nr 191/2018 

BURMISTRZA MIASTA MŁAWA 

z dnia 18 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:  

 

§ 1 

Powołuje się Zespół ds. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, zgodnie  z umową  

o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 z dnia 30.06.2016r.,  

w składzie: 

 

1) Przemysław Więckiewicz – Główny specjalista ds. rozwoju – Przewodniczący; 

2) Edward Gajur – Inspektor ds. inwestycji – członek; 

3) Milena Klimek – Podinspektor ds. geodezji i informacji przestrzennej – członek; 

4) Monika Kociela – Podinspektor ds. administracyjno-technicznych – członek; 

5) Elżbieta Maciejska – Główny Specjalista ds. ochrony środowiska – członek; 

6) Justyna Meredyk – Podinspektor ds. księgowości budżetowej – członek; 

7) Marek Stachowicz – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – 

członek. 

 

 

§ 2 

1. Zadaniem Zespołu jest skuteczne przygotowanie i przedłożenie do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska kompletnej dokumentacji, niezbędnej do rozszerzenia 

zakresu rzeczowego projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

Aglomeracji Mława” o część obszaru Miasta Mława położoną po zachodniej stronie linii 

kolejowej E-65 Warszawa – Gdańsk.  

2. Zespół działa do momentu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie,  

rozszerzającego zakres rzeczowy projektu.  

 

§ 3 

Do zadań poszczególnych członków zespołu należy: 

1) Przewodniczący Zespołu – Przemysław Więckiewicz: 

będzie odpowiedzialny za całość prac związanych z przygotowaniem kompletnej 

dokumentacji niezbędnej do rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, w tym w szczególności: 

a) przygotowanie załączników niezbędnych do rozszerzenia zakresu rzeczowego 

projektu; 

b) zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie; 



      
 

 

 

 

c) przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 

studium wykonalności projektu; 

d) koordynowanie i nadzór nad pracą zespołu; 

e) zwoływanie spotkań zespołu. 

2) Członek – Edward Gajur: 

a) współpraca w zakresie dokładnego określenia zakresu rzeczowego rozszerzanego 

projektu na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

sanitarnej dla Osiedli Andersa i Wólka; 

b) współpraca w zakresie przygotowania załączników związanych z posiadaną 

dokumentacją techniczną; 

c) współpraca w przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

projektu; 

d) udział w spotkaniach zespołu. 

3) Członek – Milena Klimek: 

a) współpraca w zakresie przygotowania załączników związanych z wydanymi 

decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

b) współpraca w zakresie przygotowania załączników graficznych; 

c) przygotowywanie danych dotyczących ewidencji gruntów; 

d) udział w spotkaniach zespołu. 

4) Członek – Monika Kociela: 

a) przygotowanie we współpracy z innymi członkami zespołu załączników 

niezbędnych do rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu; 

b) zaktualizowanie wniosku o dofinansowanie; 

c) przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 

studium wykonalności projektu; 

d) obsługa administracyjna zespołu; 

e) udział w spotkaniach zespołu. 

5) Członek – Elżbieta Maciejska: 

a) współpraca w zakresie przygotowania załączników związanych z wydanymi 

decyzjami środowiskowymi; 

b) współpraca w zakresie wypełnienia części wniosku dotyczącej przeprowadzonych 

procedur oceny oddziaływania na środowisko; 

c) udział w spotkaniach zespołu. 

6) Członek – Justyna Meredyk: 

a) współpraca w przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

projektu; 

b) współpraca w przygotowaniu harmonogramu płatności; 



      
 

 

 

 

c) udział w spotkaniach zespołu. 

7) Członek – Marek Stachowicz: 

a) przygotowanie danych dotyczących ewidencji ludności z obszaru Miasta Mława  

o który będzie rozszerzany zakres rzeczowy projektu; 

b) udział w spotkaniach zespołu. 

 

§ 4 

Nadzór nad Zespołem ds. rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” pełni Zastępca Burmistrza Miasta Mława.  

  

§ 5 

Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.   

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


