
§ 3
 

W związku z utworzeniem z dniem 23 lipca 2004 roku jednostki budżetowej Biuro Funduszy
i Informacji Europejskiej należy dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym:

Utworzyć  następujące  zadania  dla  Biura  Funduszy  i  Informacji  Europejskiej  Jednostka
Budżetowa w Płocku

Zadanie  Nr  P02/BFIE/G  -  Utrzymanie  stanowisk  pracy  związanych  z  prowadzoną
działalnością

Zadanie Nr  01/BFIE/G  –  Działalność  związana  z  ubieganiem  się  Miasta  Płocka,
miejskich  jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów o fundusze  pomocowe
Unii Europejskiej z następującym zakresem rzeczowym:

"Celem  zadania  jest  przygotowywanie  wniosków  aplikacyjnych  dla  projektów
inwestycyjnych  zgłaszanych  przez  Miasto  Płock  i  miejskie  jednostki
organizacyjne  do  dofinansowania  z  funduszy  pomocowych  Unii  Europejskiej;
sporządzanie  koncepcji  studiów  wykonalności  i  biznesplanów niezbędnych do
złożenia  wniosków aplikacyjnych oraz zlecanie części  branżowych wskazanych
opracowań; opracowywanie procedur dla prowadzenia projektów kwalifikujących
się do dofinansowania, ich identyfikacja, przygotowanie, wdrażanie oraz kontrola
i monitoring.
Zadanie  obejmuje  również  sporządzanie  i  przekazywanie  Prezydentowi  Miasta
Płocka informacji wraz z opinią o możliwości ubiegania się o środki pomocowe
dla wskazanych projektów oraz współpracę w zakresie  tworzenia i  aktualizacji
Programów  Branżowych  Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka,
Budżetu Miasta Płocka, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka pod
kątem możliwości pozyskania funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Zadanie  polega  także  na  odpłatnym  świadczeniu  usług  na  zlecenie  innych
podmiotów w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych oraz w zakresie
opiniowania  i/lub  opracowywania  dokumentów  planistycznych  i/lub
strategicznych  dla  innych   podmiotów  w  zakresie  zgodności  z  zapisami
właściwych  dokumentów  programowych   i  proceduralnych  umożliwiających
wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej.

Zadanie Nr 02/BFIE/G - Dostosowanie i zgodność prawa miejscowego do wymogów i
standardów prawa Unii Europejskiej z następującym zakresem rzeczowym:

"Celem zadania jest dostarczanie wiedzy niezbędnej w procesie integracji oraz dla
członkostwa Polski w Unii Europejskiej na poziomie samorządu terytorialnego.
Realizacja  zadania  obejmuje  dostarczanie  informacji  na  temat  rozwiązań
prawnych funkcjonujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej; stopnia
zharmonizowania prawa krajowego i jego projektowanych zmian i ich wpływu na
działalność  samorządu,  podległych  mu  jednostek  organizacyjnych oraz  innych
podmiotów  współpracujących  z  samorządem  terytorialnym,  a  także
przedsiębiorstw. Zakres  rzeczowy zadania  obejmuje  ponadto  monitorowanie  i
aktualizację  opracowanych  baz  danych  dotyczących  przepisów  prawa
wspólnotowego. Ponadto w ramach zadania wykonywane są działania związane z
planowaniem i sprawozdawczością budżetową jednostki."



§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


