
ZARZĄDZENIE Nr  0050 / 93 / 2020
Wójta Gminy Polska Cerekiew

z dnia  12 października 2020 roku

zmiany  Zarządzenia Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 sierpnia 2017
roku w sprawie  nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz.713.) do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi wprowadzonego w
życie  Zarządzeniem  Nr 0050/92/2017 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 sierpnia 2017 roku
wprowadzam następujące zmiany:

§ 1

1. W rozdziale III STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

w § 6  ust.3 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„2.  Samodzielne  stanowisko  pracy  ds.  oświaty,  spraw organizacyjnych,  pozyskiwania  środków
zewnętrznych.”

2.  W rozdziale  V   ZAKRESY ZADAŃ  REFERATÓW I  SAMODZIELNYCH  STANOWISK
PRACY

w § 15 :
1.w tytule skreśla się zdanie: „Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty, obsługi młodzieżowej
rady gminy i spraw organizacyjnych.” a w to miejsce wpisuje się zdanie: „Samodzielne stanowisko
pracy ds. oświaty, spraw organizacyjnych, pozyskiwania środków zewnętrznych.”

2. w pkt 3 skreśla się podpunkt 10.

3. dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4.  z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych- projekty nieinwestycyjne:
1)wyszukiwanie  możliwości  pozyskiwania  dofinansowania  do  realizacji  projektów
nieinwestycyjnych   tzw. projektów miękkich,
2) przygotowywanie i opracowanie wniosków,
3) realizowanie projektu,
4) rozliczenie projektu we współpracy z księgowością urzędu gminy.”

4. dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
 „5. z zakresu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 
1) wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez urząd
gminy zgodnie z  wymaganiami  ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami ( t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz.1062),
2)  przygotowywanie  i  koordynacja  wdrożenia  planu  działania  na  rzecz  poprawy  zapewniania
dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  przez  urząd,  zgodnie  z  wymaganiami
określonymi w art. 6 ustawy, o której mowa wyżej,
3) monitorowanie działalności urzędu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami.
4) wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie , o której mowa wyżej.”

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 3



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Kanzy
Wójt Gminy


