
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 13 lutego 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach, 
stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie nadania 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach. 

Na podstawie 33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2019r. 
poz. 506 z zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach, o następującej treści: 

- § 9 ust.3, zdanie trzecie otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zasady obsługi prawnej określa regulamin 
obsługi prawnej stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego.” 

- § 15 ust.2, pkt.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „3) opracowanie zakresu czynności dla 
kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz 
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;” 

- w § 15 ust.2 dodaje się punkty: 13, 14, 15, o następującej treści: 

„13) opracowywanie projektów zmian Regulaminu oraz projektów innych aktów wewnętrznych, 
regulujących strukturę i zasady działania Urzędu; 

14) koordynacja prac związanych z przygotowanie i przedstawieniem Raportu o stanie gminy; 

15) delegowanie pracowników na wyjazdy i podróże służbowe;”, 

- § 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 21. Zadania realizowane przez poszczególne referaty 
i samodzielne stanowiska pracy zostały określone w załączniku nr 3 do Regulaminu organizacyjnego.” 

§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy 
w Łubnianach stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2019 z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie 
nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach, o następującej treści: 

- w § 1, pkt. 3 – po słowach: „opracowanie projektu Statutu Gminy”, skreśla się słowa: „i Sołectw”; 

- w § 1, pkt.9 – skreśla się; 

- w § 2 dodaje się punkty: 32, 33, 34, o następującej treści: 

„32) pobór i prowadzenie dokumentacji w zakresie opłaty targowej; 

33) ustalanie oraz rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy 
Łubniany; 

34) ustalanie oraz rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących publiczne, niepubliczne 
przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łubniany;”, 

- w § 5 pkt 13, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„13) realizacja zadań z zakresu współpracy ze społeczeństwem: 

a) przyjmowanie i realizacja wniosków w sprawie imprez masowych, zgromadzeń, 

b) realizacja programów społecznych i obywatelskich;”, 

- w § 5 dodaje się pkt. 14 o następującej treści: „14) obsługa Rejestru Danych Kontaktowych;” 

- w § 6 pkt 3, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„3) podejmowanie działań budujących więzi społeczne na poziomie lokalnym – wzmacnianie kapitału 
społecznego gminy, w tym: 

a) prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem młodzieżowej rady gminy, 
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b) prowadzenie spraw związanych z powołaniem i prowadzeniem rady seniorów, 

c) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej;”, 

- w § 6 dodaje się punkty 21, 22, o następującej treści: 

„21) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

22) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Łubniany w zakresie: 

a) opracowywania projektów Statutów Sołectw, ich aktualizacji oraz projektów innych dokumentów 
w sprawach mieszczących się w zakresie działania Referatu, 

b) obsługa merytoryczna i prowadzenie spraw Rad Sołeckich Gminy Łubniany  oraz obsługa zebrań 
wiejskich, 

c) merytoryczna obsługa funduszu sołeckiego;”, 

- w § 7, pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1) określanie założeń i danych wyjściowych do 
planowanych zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych gminy;” 

- w § 7, pkt. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „2) przygotowywanie dokumentacji technicznej dla 
zadań inwestycyjnych i rozwojowych, realizowanych przez Referat;” 

- w § 7, pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „3) obsługa przesyłania między wykonawcami 
a zamawiającym ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych;” 

- w § 7, pkt. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „6) opisywanie pod względem merytorycznym 
rachunków i faktur wynikających z zakresu działania Referatu;” 

- w § 7, pkt. 22 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „22) przygotowanie oferty inwestycyjnej gminy, jej 
promocja oraz obsługa inwestora przy współpracy innych Referatów;” 

- w § 7, pkt. 38 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „38) sporządzanie i uzgadnianie umów dla prac 
i zadań objętych przetargami publicznymi, zgodnie z zakresem działania Referatu;” 

- w § 9, pkt. 12 – skreśla się. 

§ 3. Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z wprowadzonymi zmianami 
w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Łubnianach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Łubniany 
 
 

Paweł Wąsiak 
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