
ZARZĄDZENIE NR 4/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 16 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wraz z ustaleniem 
Regulaminu jego działania

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Gminny Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, zwany dalej „Zespołem” 
w składzie:

1) kierownik Zespołu - Zofia Kuśmierska

2) członkowie:

a) Halina Wolna

b) Sylwia Krawczyk

c) Jadwiga Janik

d) Kinga Zygier

e) Piotr Ganczarek

f) Iwona Lisek

g) Magdalena Badora

h) Agnieszka Rokosa

2. Ustala się Regulamin działania Zespołu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania 
Gminnego Zespołu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wraz z ustaleniem Regulaminu jego działania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Id: 93464B48-D32E-4323-8997-59177AE42614. Podpisany Strona 1



Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 16 stycznia 2015 r.

§ 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych,

2) koordynowanie i przygotowywanie wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskanie środków na zadania 
realizowane przez Gminę Konopiska,

3) przygotowywanie uzupełnień do wniosków aplikacyjnych,

4) opracowywanie wniosków o płatności, sprawozdań, ankiet z przyznanego dofinansowania,

5) pomoc innym jednostkom i instytucjom z terenu gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,

6) udzielanie informacji mieszkańcom  gminy Konopiska o możliwości pozyskania środków z programów, 
funduszy, fundacji, instytucji czy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczonych dla 
organizacji pozarządowych.

§ 2. 1. Członkowie Zespołu powoływani są przez Wójta Gminy Konopiska spośród pracowników urzędu 
gminy, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury gminy Konopiska.

2. Członkowstwo w Zespole ustaje wskutek:

1) odwołania ze składu osobowego Zespołu,

2) śmierci członka Zespołu.

3. Prace Zespołu koordynuje kierownik. W razie jego nieobecności pracami kieruje inna osoba wyznaczona 
spośród członków Zespołu.

§ 3. 1. Spotkania Zespołu zwołuje kierownik Zespołu lub Wójt, spotkania zwoływane są w miarę potrzeb.

2. Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Urzędu Gminy Konopiska.

3. W razie potrzeby dopuszcza się tworzenie komisji roboczych spośród członków Zespołu.

4. W posiedzeniu Zespołu, na wniosek członków Zespołu, mogą brać udział inne osoby (eksperci), których głos 
może okazać się cennym w dyskusji oraz kierunkach działania.

§ 4. 1. W ramach działania Zespołu wprowadza się obowiązek rejestrowania wniosków składanych w imieniu 
Gminy Konopiska w Centralnych Rejestrze Wniosków.
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