
 Zarządzenie Nr 146/2016 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 19 kwietnia  2016 roku 
 

 w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy Sieroszewice 
 
 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U.  z 2016 r. poz.446 ) zarządza się co następuje: 

 

§1. W załączniku do zarządzenia Nr 15/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 stycznia 

 2015 roku sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice 

zmienionego zarządzeniem  Nr 72/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. oraz  Nr 115/2015 z dnia                           

22 grudnia 2015 r. Wójta Gminy Sieroszewice  w sprawie zmiany   nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy   Sieroszewice  wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  W rozdziale  IV. Organizacja Urzędu  

1) §13.ust.1 pkt 2 lit.c  otrzymuje brzmienie: 

          §13. 1 pkt 2) lit. c) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OSR) w skład, którego      

     wchodzą następujące stanowiska: 

                  - kierownik referatu, 

                   - stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki mieszkaniowej, 

                  - stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, 

                  - stanowisko ds. pozyskiwania środków z funduszy unijnych i ochrony środowiska, 

                  - stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.” 

 

2. W rozdziale VII. Zakresy działania referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz 

pełnomocników 

1) w § 22 

 a)  w ust. 4 po pkt 22 dodaje się pkt 23, 24   w brzmieniu: 

          „ 23) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

            24) opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie  

                  i  wydobywanie kopalin.” 

b) ust. 21 otrzymuje brzmienie:  

       „ 21.  Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych w szczególności: 

          1) systematyczne pozyskiwanie informacji o programach operacyjnych UE  

                  oraz innych środkach zewnętrznych, 

           2) realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy 

                  Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, 

          3)  sporządzanie wniosków o dofinansowanie na realizację projektów, 

          4)  przygotowanie dokumentacji koniecznej do podpisania umów o dofinansowanie 

               projektów ze środków zewnętrznych, 

          5) sporządzanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań  

                i  monitorowanie realizowanych projektów, 



           6) współpraca w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich  

                z gminnymi jednostkami organizacyjnymi,  

           7) wykonywanie innych zadań z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, 

           8)  tworzenie oraz aktualizacja dokumentów strategicznych Gminy Sieroszewice.” 

 

 §2.Szczegółową strukturę organizacyjną  Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący 

       załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do  
Zarządzenia Nr 146/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 19 kwietnia  2016 roku 

 
 w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Gminy Sieroszewice 

 
W celu usprawnienia wykonywania zadań  w Referacie Ochrony Środowiska                             

i Rolnictwa (OSR) zaistniała potrzeba  dokonania zmiany zakresu czynności dla niektórych 

pracowników. Ponadto w  związku z nową perspektywą   finansową UE na lata  2014-2020  

zostanie w Referacie wyodrębnione stanowisko ds. pozyskiwania środków  z funduszy 

unijnych i ochrony środowiska.  

Wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.  

 


