
Zarządzenie nr  5/05 
Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem 

z dnia  31  stycznia  2005 roku 
 
 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy                         
w Radomyślu nad Sanem. 
 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
 

Zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

1.  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) § 10 ust. 6 przyjmuje następujące brzmienie: „6. Samodzielne 

stanowisko pracy ds. przedsiębiorczości i współpracy                           
z organizacjami społecznymi – symbol PW ”.  

 
2) § 18 pkt. VI przyjmuje następujące brzmienie: 

 
          „VI. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds.            
przedsiębiorczości i współpracy z organizacjami społecznymi należy             
w szczególności:  
 

1.  Wykonywanie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej: 
1) Rejestracja działalności gospodarczej (dokonywanie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej). 
2) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. 
3) Dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 
4) Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności 

gospodarczej.  
5) Informowanie przedsiębiorców o wszystkich obowiązkach 

związanych z podjęciem działalności gospodarczej. 
6) Nadzór nad działalnością handlu: 

       a) przekazywanie wykazu podmiotów gospodarczych, 
                 b) udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej,                                                     
        wynikających z działalności gospodarczej określonego podmiotu. 



7) Poradnictwo w sprawie warunków funkcjonowania 
przedsiębiorców na rynku europejskim, poszukiwania źródeł 
finansowania ze środków UE. 

8) Pomoc przedsiębiorcom w wypełnianiu wniosków składanych,         
w celu uzyskania wsparcia ze środków budżetowych i środków UE. 

          9) Poradnictwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności                                       
     gospodarczej – etapy zakładania firmy. 

 
2. Wykonywanie zadań z zakresu poradnictwa dla rolników m. in.               
w związku ze składaniem przez nich wniosków o: 

1) Wpis do ewidencji  producentów. 
2) Przyznanie płatności obszarowych. 
3) Renty strukturalne. 
4) Fundusze strukturalne, w tym także dopłaty bezpośrednie.          
5) Poradnictwo dotyczące grup producenckich. 
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
7) Współpraca z radami sołeckimi. 
8) Poradnictwo w sprawie dostosowania gospodarstw rolnych do 

standardów UE. 
9) Poradnictwo w sprawie wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych.  

10) Poradnictwo w sprawie  zasad „biznes –planu”.  
 

 
3.  Współpraca z organizacjami społecznymi: 

1) Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń. 
2) Pomoc w wypełnianiu wniosków o rejestrację do KRS. 
3) Pomoc merytoryczna w opracowaniu projektów i wniosków o środki 

pozabudżetowe przez organizacje społeczne. 
4) Inicjowanie działalności organizacji społecznych w ubieganiu się            

o środki pozabudżetowe. 
 

4. Organizowanie  sportu gminnego (LZS): 
1) Współpraca z GCK,OSP,UKS w zakresie organizacji imprez sportowych 

i kulturalnych. 
2) Opracowywanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych    

i pożarniczych na terenie gminy, do końca lutego każdego roku.” 
 

 
2. W schemacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem, 
stanowiącym zał. nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy               
w Radomyślu nad Sanem,  skreśla się Radcę Prawnego o symbolu RP- ¾ etatu,       
a wpisuje się samodzielne stanowisko pracy ds. przedsiębiorczości i współpracy 
z organizacjami społecznymi o symbolu  PW – 1 etat.  

 
 



§ 2 
 

Pozostałe zapisy Regulaminu  nie ulegają zmianom. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


