ZARZĄDZENIE NR 335/2010
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 4 stycznia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Walimiu
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim
zarządza, co następuje:
§ 1. Z dniem 4 stycznia 2010r. wprowadza się zmiany do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Walimiu.
§ 2. Z dniem 4 stycznia 2010r. tworzy się samodzielne stanowisko pracy w strukturze
organizacyjnej Urzędu ds. sportu i rekreacji. Do zadań ww. stanowiska należą sprawy:
1. Przygotowywanie i przedstawianie, do akceptacji wójtowi, harmonogramu imprez
sportowych i rekreacyjnych na dany rok.
2. Opracowywanie projektu, realizacja i kontrola wydatków, w zakresie organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych w danym roku.
3. Opracowywanie okresowych analiz i ocen realizacji budżetu w zakresie imprez
sportowych i rekreacyjnych.
4. Współpraca z mediami dotycząca informowania o planowanych i odbytych wydarzeniach
sportowych i rekreacyjnych w gminie.
5. Współpraca z klubami, stowarzyszeniami, szkołami i gminnymi jednostkami w zakresie
szeroko rozumianej kultury fizycznej.
6. Przygotowywanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
7. Koordynowanie wszelkich zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych na
obiektach sportowych gminy.
8. Nadzór na obiektami sportowymi gminy, tj. boiskami sportowymi Orlik 2012 w Walimiu,
Halą sportową z zapleczem techniczno-socjalnym w Walimiu oraz pozostałymi boiskami
sportowymi na terenie gminy.
9. Promowanie i reklamowanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez
gminę oraz podległych obiektach sportowych.
10. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych /krajowych, unijnych i innych/
na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.
11. Ścisła współpraca z instytucjami wdrażającymi i darczyńcami w fazie tworzenia
wniosku, jak również w trakcie realizacji i oceny całego projektu.
12. Sporządzanie sprawozdań
z realizacji zadań współfinansowanych z funduszy Strona 1 / 5
ID: EXKNR-PEUCX-XMBOE-EQFQZ-WFOZG.
Podpisany.
zewnętrznych.
13. Opracowywanie systemu szkolenia i naboru dzieci, młodzieży do sekcji sportowych

11. Ścisła współpraca z instytucjami wdrażającymi i darczyńcami w fazie tworzenia
wniosku, jak również w trakcie realizacji i oceny całego projektu.
12. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań współfinansowanych z funduszy
zewnętrznych.
13. Opracowywanie systemu szkolenia i naboru dzieci, młodzieży do sekcji sportowych
w gminie.
14. Koordynowanie sekcji sportowych gminy i klubów sportowych z terenu gminy.
15. Formułowanie i przestrzeganie realizacji umów sponsorskich oraz reklamowych.
16. Archiwizowanie materiałów i dokumentacji związanej z organizowanymi imprezami.
17. Współdziałanie w zakresie opracowywania planów i programów w zakresie sportu
i rekreacji.
18. Udzielanie pomocy klubom sportowym działającym na terenie gminy w zakresie
organizacyjnym i gospodarczym.
19. Współpraca z Powiatowym Zarządem LZS.
§ 3. 1. W związku z powstaniem nowego stanowiska ds. sportu i turystyki zmienia się
dotychczasowe stanowisko ds. promocji gminy, kultury, sportu i turystyki na stanowisko ds.
promocji gminy, kultury i turystyki.
2. Sprawy związane ze sportem dotychczasowego stanowiska ds. promocji gminy, kultury,
sportu i turystyki zostają przypisane utworzonemu stanowisku ds. sportu i rekreacji.
§ 4. Dokonuje się zmiany w schemacie organizacyjnym, wprowadzonych niniejszym
zarządzeniem. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Walim.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE
W związku z utworzeniem nowego miejsca pracy w Urzędzie Gminy w Walimiu została
wprowadzona zmiana do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu wraz ze
zmianą Schematu Organizacyjnego. Zarządzenie rodzi zobowiązania dla budżetu gminy z tytułu
umowy o pracę. Sporządziła: Aleksandra Ignaszak
Załącznik do Zarządzenia Nr
335/2010
Wójta Gminy Walim
z dnia 4 stycznia 2010 r.
DO ZARZĄDZENIA NR 335/2010 WÓJTA GMINY WALIM - SCHEMAT
ORGANIZACYJNY
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