
ZARZĄDZENIE Nr  20/2021 

 

WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE 

z dnia 8 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

w Łambinowicach. 
 

 

 

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

/Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ zarządzam, co następuje :  

 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Łambinowicach przyjętym 

Zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy w Łambinowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1).  W rozdz. III § 7 ust. 1 dopisuje się pkt 20. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Programu 

„Czyste Powietrze” 

 

2).  W rozdz. III w § 12 dopisuje się pkt 19: 

             Samodzielne stanowisko ds. obsługi Programu „Czyste Powietrze” 

 

1) udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku  

o dofinansowanie, 

2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których 

właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im 

korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie, 

3) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków  

o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w programie,  

z zachowaniem należytej staranności,  

6) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców - 

minimum jedno spotkanie w kwartale minimum  cztery spotkania w roku, 

8) przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym 

określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania 

przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym 

w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami 

ograniczania niskiej emisji, 

9) wizyty  u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego 

wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji,  



10) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców 

Programu zachęcających do złożenia wniosku, 

11) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony 

powietrza i programów pomocowych,  

12) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu, 

13) przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez 

Wnioskodawców w Gminie, 

14) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym 

przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych 

załączników. 

 

2).  załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  do 

niniejszego zarządzenia; 

 

3)    załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łambinowicach 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 29 stycznia 2021 

r. pozostają bez zmian. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała Ewa Błaszczyk 

Inspektor na samodzielnym stanowisku ds. organizacji i kadr 

Akceptuje: 

Radca prawny: sprawdzono pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 

 

 

 


