ZARZĄDZENIE Nr 15/2021
WÓJTA GMINY STOLNO
z dnia 02 luty 2021 r.
w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu pn. „Włączeni – Aktywni”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 713 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół do realizacji projektu pn. „Włączeni – Aktywni” zwany dalej Zespołem,
w następującym składzie:
1) Anna Bochen – Sekretarz Gminy Stolno – Kierownik Projektu odpowiedzialny za:
koordynację wdrażania projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i
szczegółowymi wytycznymi oraz umowami podpisanymi na realizację projektu; nadzór
nad poprawnością oraz terminowością wykonywania obowiązków powierzonych
członkom zespołu; nadzór nad merytoryczną realizacją projektu; nadzór nad promocją
projektu, sprawozdawczością i rozliczaniem projektu oraz nad finansami projektu;
2) Elżbieta Goździewska – pracownik Urzędu Gminy Stolno – księgowa projektu
odpowiedzialna za: prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej projektu oraz
sprawozdawczość finansową;
3) Monika Janowska – koordynator projektu zatrudniony na podstawie umowy –
cywilnoprawnej odpowiedzialny za: rekrutację uczestników do projektu, promocje i
wdrażanie projektu, merytoryczną opiekę nad projektem, przygotowywanie projektów
sprawozdań, przygotowywanie i wydawania opinii potwierdzających wskaźnik
efektywności społecznej.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy wdrożenie i realizacja projektu, o którym mowa w § 1, którego
celem jest zwiększenie aktywności i animacji społecznej 10 os. (9 K i 1 M) zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru sołectwa Gorzuchowo, Pilewice i Sarnowo
Gmina Stolno w okresie do 31.12.2021 r. (dopuszcza się również osoby z poza terenu w/w
sołectw ale będące z obszaru Gminy Stolno) tj. mieszkańców z obszaru LSR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2. Projekt, o którym mowa w § 1, jest projektem grantowym współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny
Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–
2020. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra
Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju.
§ 3. Zespół, celem wdrożenia i realizacji projektu, o którym mowa w § 1, podejmuje działania
polegające w szczególności na: 1) przygotowaniu informacji i sprawozdań określonych w
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wytycznych do projektu; 2) realizacji rzeczowej projektu; 3) rozliczeniu i prowadzeniu
dokumentacji księgowo - rozliczeniowej projektu; 4) promocji projektu; 6) ewaluacji oraz
sprawozdawczości projektu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stolno.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stolno
(-) Jerzy Rabeszko
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