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Zanądzen|e Nr 55/2020

Wójta Gminy Fałków

z dnia 31 sieronia 2020r.

w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z rea|izacją

projektu pn. Fałkowskie pnedszkolaki to super dzieciaki! wspótfinansowanego ze środków

Unii Europejsklej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie ań' 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (tekst jedno|ity: Dz.U.

z 2020 r ' poz. 7 13) zaządzam co następuje:

s1
Ustala się procedury przechowywania i archiwizowania dokumentÓw związanych z rea|izowanym

przez Gminę Fałkow projektem pn. Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!

wspołfinansowanym ze środkow Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

s2
Pod pojęciem:

1. ,,Projekt'' rozumie się projekt pn, Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! rea|izowany w ramach

Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa Świętokrzyskiego na |ata 2014.2020, oŚ

priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwoj edukacji i aktywne społeczeństwo' Działanie RPSW.08.03.00

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoŚci edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego,

gimnazja|nego i ponadgimnazjaInego, Poddziałanie RPSW.0B.03.01 Upowszechnienie iwzrost jakoŚci

ed u kacj i przedszkolnej (projekty kon ku rsowe).

2. ,,|nstytucja Zarządzająca'' rozumie się Wojewodztwo Świętokzyskie z siedzibą w Kie|cach,

a|. |X Wiekow Kie|c 3' 25-516 Kie|ce, reprezentowane przez Zaząd Wojewodztwa.

3. ,,Beneficjent'' rozumie się Gminę FałkÓw przy u|, Zamkowa 1A,26-260 Fałkow.

4.,, M iejsce rea|izaĄi projektu'' rozu mie się:

1) Biuro Projektu Urząd Gminy FałkÓw/Gminna Bib|ioteka Pub|iczna W Fatkowie,

u|. Spacerowa 1,26-260 FałkÓw

2) Miejsce prowadzenia za1ęÓ dydaktycznych

w Fałkowie u|' Soacerowa 1

3) Miejsce prowadzenia zajęĆ dydaktycznych

im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie

(FałkÓw) Gminna Biblioteka Publiczna

(Czermno) - Pub|iczna Szkoła Podstawowa

6. ,,Dokumentacja projektu'' rozumie się całoŚc dokumentacji' jaka powstała w związku z rea|izacją

projektu, a w szczegÓ|noŚci:
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Projekt pn, Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! reaIizowany jest przez Gminę Fałków
iwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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a) dokumentacja ogÓ|na projektu (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie

projektu, wnioski o płatnoŚĆ, informacje pokontrolne, itp.)

b) dokumentacja finansowo - księgowa,

c) dokumentacja merytoryczna,

d) akta osobowe osob zatrudnionych w ramach projektu,

e) korespondencja prowadzona między Beneficjentem a lnstytucjąZaządzającą,

f) dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych.

7 ' ,,Zakończenie projektu'' rozumie się termin rea|izacji projektu okreŚlony w umowie o dofinansowanie

prqektu, tj. 31 sierpnia2021 r.

s3
Dokumentacja projektu pod|ega archiwizacji zgodnie z instrukcją kance|aryjną d|a organÓw gmin

z zastrzeŻeniem, iz okres przechowywania dokumentacji związaneyz rea|izaĄą Projektu nie moze byc

krÓtszy niŻ termin archiwizowania okreŚlony w umowie o dofinansowanie Projektu a mianowicie do

dnia 31 grudnia 2027 r. Podany termin moze ulec zmianie na podstawie pisemnej informacji od

I n stytucj i Zaządzającej.

s4
Dokumenty nalezy przechowywac w formie oryginałÓw, w formie kopii potwierdzonej za zgodnoŚĆ

z oryginałem |ub na powszechnie uznanych noŚnikach danych.
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1. Wszystkie dokumenty dotyczące Projektu umieszcza się w oddzie|nych segregatorach opisanych

zgodnie z wytycznymizawartymiw umowie o dofinansowanie Projektu.

2. Dokumentacja projektu przechowywana jest w zamkniętych szafach w ce|u zapewnienia poufnoŚci

i bezpieczeństwa.
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1. Dokumentacja merytoryczna projektu pzechowywana jestw Biurze Projektu, FałkÓw u|. Spacerowa

1, zaś umowy oraz wsze|ka dokumentacja finansowa w Uzędzie Gminy - FałkÓw, u|. Zamkowa 1a.

2, W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentacji na|eży poinformowac pisemnie Instytucję

Zaządzającą.
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Za zabezpieczenie i archiwizację dokumentÓw odpowiedzia|ne są wszystkie komÓrki UrĄou Gminy

w Fałkowie zaangaŻowane w zakresie merytorycznym i pomocniczym w rea|izację Proje(lui
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Projekt pn. Fałkowskie przedszkolaki to super dziecigki! reaIizowany jest przez Gminę Fatków
iwspó|finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


