
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 

Wójta Gminy Żelazków 

z dnia 20 lipca 2021r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy Żelazków 

z dnia 22 grudnia 2020r w sprawie nadania  

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

 

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

gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żelazków nadanym Zarządzeniem Nr 

115/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2020 roku, zmienionym Zarządzeniem 

Nr 23/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 marca 2021 roku wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. Zmienia się § 7 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy Żelazków z 

dnia 22 grudnia 2020r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Żelazków nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„3. Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu  

i Zdrowia 

3.1. Stanowisko ds. ochrony środowiska 

3.2. Stanowisko ds. infrastruktury wiejskiej 

3.3. Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej  

i komunalizacji 

3.4. Stanowisko ds. wymiaru i poboru opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

3.5. Stanowisko ds. sportu, oświaty, kultury i zdrowia, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wyborów wszystkich szczebli 

 

Referatem Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia 

kieruje Kierownik Referatu.” 

 

2. Zmienia się § 41 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy 

Żelazków z dnia 22 grudnia 2020r w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków nadając mu następujące nowe 

brzmienie: 

 

 



„Do zadań Stanowiska ds. ochrony środowiska należy w szczególności: 

1. prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska  

naturalnego, 

2. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

3. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, 

4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną, 

5. prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego, 

6. koordynacja działalności Gminy w zakresie działań wpływających na stan  

  środowiska naturalnego, 

7. realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego  

  ochronie, 

8. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  

  gminach, 

9. wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i opieki nad  

  zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

10. realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego  

  ochronie, 

11. inne zadania zlecone przez Wójta lub bezpośredniego przełożonego.” 

 

3. Dodaje się § 41A w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Żelazków 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy 

Żelazków z dnia 22 grudnia 2020r w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków nadając mu następujące 

brzmienie: 

„§ 41A 

Do zadań Stanowiska ds. infrastruktury wiejskiej należy w szczególności: 

1. promocja oświaty rolniczej i propagowanie unijnych programów dla rolnictwa  

  indywidualnego, 

2. podejmowanie działań związanych z ochroną dóbr przyrody, 

3. prowadzenie spraw związanych z hodowlą zwierząt i nasiennictwem, 

4. planowanie rekultywacji i zalesiania, 

5. zwalczanie zaraźliwych chorób zwierząt, 

6. nadzorowanie gospodarki łowieckiej, 

7. koordynacja postępowania wobec zwierząt bezdomnych, 

8. przygotowywanie i opracowywanie projektu Programu opieki nad zwierzętami  

  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

9. realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego  

  ochronie, 

10. realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  

  gminach, 

11. wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska i opieki nad  

  zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

12. wydawanie zezwoleń na uprawę maku, ewidencjonowanie plantatorów, kontrola  

  upraw, 

13. promocja oświaty rolniczej oraz propagowanie unijnych programów dla  

  rolnictwa indywidualnego, 



14. prowadzenie spraw związanych z hodowlą zwierząt i nasiennictwem, 

15. prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych,  

16. inne zadania zlecone przez Wójta lub bezpośredniego przełożonego.” 

 

§ 2 
Zmienia się treść Schematu organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków stanowiącego 

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/2020 Wójta Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2020r 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żelazków nadając mu 

następujące nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żelazków. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        Wójt Gminy Żelazków 
 
        /-/ Sylwiusz Jakubowski 




