Zarządzenie Nr 3691/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 listopada 2017r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji Projektu pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka”
Na podstawie § 8 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka
nadanego Zarządzeniem nr 2260/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku, zmienionego zarządzeniem nr
2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, zmienionego zarządzeniem nr 2645/2016 z dnia 14
listopada 2016 roku, zmienionego zarządzeniem nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku,
zmienionego zarządzeniem nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzam co następuje:
§1
1. Powołuję Zespół zadaniowy do realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie miasta Płocka” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na
roboty budowlane, lub usługi wraz z zamknięciem finansowym i komercyjnym zwanego
dalej „Projektem”.
2. Czas pracy Zespołu jest zgodny z czasem realizacji Projektu.
3. Skład Zespołu może zostać rozszerzony o dodatkowych pracowników merytorycznych
rekrutujących się z Urzędu Miasta Płocka oraz podległych mu jednostek jak również o
zewnętrznych doradców, stanowiących wsparcie dla Zespołu.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Kierownik Projektu: Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji;
2) Koordynator Zespołu ds. prawnych: Kierownik Oddziału Umów i Regulacji Prawnych;
Zespół ds. prawnych
a) Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych,
3) Koordynator ds. organizacyjnych: Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej
Miasta;
a) Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej Miasta;
4) Koordynator Zespołu ds. technicznych: Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg;
a) Stanowisko ds. utrzymania oświetlenia ulicznego;
5) Koordynator Zespołu ds. finansowych: Skarbnik Miasta Płocka
a) Kierownik Referatu Strategii i Planowania;
b) Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich
6) Koordynator ds. promocji i kontaktów z mediami: Koordynator Zespołu Współpracy z
Mediami.
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§2
1. Zadania członków zespołu
1) Do zadań Kierownika Projektu należy organizacja i zarządzanie pracami Zespołu, podejmowanie decyzji strategicznych, zaradczych i kontrolnych.
2) Do zadań Koordynatora ds. prawnych należy obsługa Projektu pod kątem prawnym.
3) Do zadań Koordynatora ds. organizacyjnych należy bieżąca organizacja i podział pracy w Zespole.
4) Do zadań Koordynatora ds. technicznych należy obsługa Projektu od strony technicznej w tym przygotowanie inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Płock.
5) Do zadań Koordynatora ds. finansowych należy finansowa obsługa Projektu.
6) Do zadań Koordynatora ds. promocji i kontaktów z mediami należy zarządzanie Projektem pod kątem informacyjnym i promocyjnym.
2. Do zadań Członków Zespołu należeć również:
1) pisemne opiniowanie dokumentów, raportów i prezentacji związanych z Projektem,
2) zatwierdzanie dokumentów, raportów i prezentacji związanych z Projektem poprzez
złożenie podpisu na dokumencie w imieniu Zespołu zgodnie z zakresem zadań
Członków Zespołu,
3) bieżąca współpraca z Partnerem Prywatnym oraz innymi Członkami Zespołu zgodnie
z zakresem ich zadań.
4) Stosowanie środków dyscyplinujących zapewniających efektywne i terminowe
wykonywanie obowiązków Partnerów wynikających z mowy na realizacje Projektu,
5) Rozstrzyganie sporów powstających w trakcie wykonywania obowiązków
wynikających z Umowy na realizacje Projektu.
§3
Zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Płocka oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania Członkom Zespołu wszelkich
informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów oraz wydawania opinii, uzgodnień i decyzji
związanych z Projektem w terminie zapewniającym sprawną realizację nałożonych obowiązków
wynikających z Umowy na realizacje Projektu.
§4
Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z postanowień §2 powierza się kierownikom
komórek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu.
§5
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju i
Inwestycji.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski
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