
Znak: GKiOŚ.3037.4.2018 

 

ZARZĄDZENIE NR 120.1.13.2022 

BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG 

z dnia 20 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji, koordynacji 

i zarządzania Projektem pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć 

ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ”, w ramach pozyskanej 

dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 4 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Miasta Nowy Targ (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.43.2021 Burmistrza Miasta 

Nowy Targ z dnia 11 marca 2021 r. ze zmianami), zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Powołuję Zespół Zadaniowy do spraw realizacji, koordynacji i zarządzania Projektem pn.: 

„Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe 

i biomasa) w mieście Nowy Targ”, w ramach pozyskanej dotacji z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – 

spr., zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:  

1. Główny Koordynator Projektu – Mateusz Skupień – Wydział Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska. 

2. Koordynator ds. finansowych i nadzoru nad poprawnością formalno-prawną 

Projektu – Elżbieta Stępińska – Wydział Finansowy. 

3. Manager i Koordynator ds. inwestycji oraz nadzoru harmonogramu rzeczowego 

Projektu – Sylwester Magiera – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. 

 

§ 2. 

1. Celem powołania Zespołu jest prowadzenie kompleksowego nadzoru technicznego 

nad realizacją ww. Projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach 

domowych (sieć ciepłownicza, paliwa gazowe i biomasa) w mieście Nowy Targ” 

oraz koordynowanie działań związanych z jego trwałością i eksploatacją, tj. w czasie 

jego realizacji i po jego rzeczowym zakończeniu. 

2. Członkowie Zespołu posiadają doświadczenie niezbędne w realizacji niniejszego 

Projektu, a wiedza zdobyta podczas realizacji wielu innych projektów 



infrastrukturalnych na obszarze gminy pozwoli w pełni ją wykorzystać do prac nad 

niniejszym Projektem. 

3. Powołany Zespół składający się z pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ, 

bezpośrednio zajmujących się Projektem, pozwoli usprawnić i ułatwić prowadzenie 

oraz rozliczanie inwestycji dotacyjnych objętych niniejszym Projektem. 

 

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


