
Zarządzenie Nr OR.0050.50.2018 
Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Miasta 
Łaskarzew

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1
W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Łaskarzew wprowadzonym zarządzeniem Nr 
51/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu 
Miasta Łaskarzew, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Ustanawia się następującą strukturę organizacyjną Urzędu:
1) Referat Organizacyjny, Spraw Społeczno-Obywatelskich oraz Promocji Miasta (OR),
2) Referat Finansowo - Budżetowy (FN),
3) Referat Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa (IBN),
4) Referat Zarządzania Oświatą (ZO),
5) Urząd Stanu Cywilnego (USC),
6) Pełnomocnik ds. informacji niejawnych (IN).
7) Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

2. §20 o trzy m u je  b rzm ien ie :
1. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1) nadzór nad kancelarią tajną
2) organizowanie ochrony informacji niejawnych, jednostki, systemów i sieci 
telekomunikacyj nych,
3) kontrola ochrony informacji niejawnych, ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
4) w niezbędnych przypadkach przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego.

2. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych należy 
w szczególności:
1) prowadzenie stałego monitoringu funduszu zewnętrznych, w tym z UE i dotacji celowych 
Skarbu Państwa oraz innych dostępnych dla Miasta Łaskarzew;
2) współdziałanie z referatami urzędu w zakresie opracowywania projektów 
i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych;
3) sporządzanie wniosków aplikacyjnych;
4) udział w przygotowywaniu dokumentów programowych z zakresu rozwoju lokalnego, pod 
kątem ich wykorzystania w procesie aplikacji do funduszy zewnętrznych;
5) sporządzanie uzupełnień wniosków, wyjaśnień odwołań od decyzji organów 
uczestniczących we wdrażaniu projektów unijnych, nadzorowanie procedur, podpisywania 
umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów;
6) koordynowanie, nadzór i bieżący monitoring procesu aplikacyjnego, realizacji oraz 
rozliczania poszczególnych projektów w Urzędzie;
7) promocja projektów wdrażanych z udziałem środków unijnych;



8) opracowanie i składanie do instytucji pośredniczącej wniosków o płatność zgodnie 
z harmonogramami zawartymi w umowach o przyznanie dofinansowania projektów.

.§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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