
ZARZĄDZENIE  Nr 0152/23/2009
Wójta Gminy Radłów

z dnia 28 września 2009 r.       

w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Radłów  ds. 
promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

społecznościami lokalnymi i regionalnymi  innych państw.

        Na podstawie § 15 ust. 3  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Radłów  stanowiącego  załącznik do uchwały Nr 147/XX/2000 
Rady Gminy w Radłowie  z dnia 29 grudnia 2000r. z późniejszymi 
zmianami),  w związku z art. 7 ust.1 pkt 18, 19 i 20 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

     § 1. 1.Powołuje się Pełnomocnika Wójta Gminy Radłów  ds. promocji 
gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
społecznościami lokalnymi  i regionalnymi innych państw.
     2. Zadania te powierza się  Pani Sylwii Kus.

    § 2. 1.Zakres obowiązków Pełnomocnika stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia.
     2. Wynagrodzenie za pracę zawarte zostanie w umowie zlecenia.

     § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Radłów 
z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. 
promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania z mocą 
obowiązująca od dnia 1 października 2009r.  



Załącznik do Zarządzenia 
Nr 0152/23/2009 

Wójta Gminy Radłów
z dnia 28 września 2009 r. 

Zakres obowiązków Pełnomocnika Wójta Gminy Radłów ds. promocji gminy, 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi 

i regionalnymi innych państw

I. Zadania w zakresie promocji gminy:
Prowadzenie w imieniu Wójta spraw związanych z promocją Gminy:

1) inicjowanie, podejmowanie i realizacja przedsięwzięć   służących 
rozwojowi Gminy;

2) współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w 
zakresie rozwoju społeczno –gospodarczego Gminy;

3) współpraca w zakresie promocji Gminy z Dyrektorem GOK, ze 
Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim oraz innymi 
instytucjami;

4) planowanie środków finansowych koniecznych do promowania Gminy;
5) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów 

promocyjnych;
6) współudział w organizowaniu imprez lokalnych;
7) współpraca międzygminna i regionalna;
8) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków 

masowego przekazu;
9) uczestnictwo w wystawach,   targach turystycznych itp. w celu 

promowania Gminy;

II. Zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
Prowadzenie  w imieniu Wójta spraw  związanych ze współpracą z organizacjami 
pozarządowymi i realizacji programu odnowy wsi:

1) opracowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz przedkładanie ich do uchwalenia Radzie Gminy;



2) organizowanie otwartych konkursów ofert  na realizację  zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe;

3) sporządzanie projektu umów na wykonanie zadania z zakresu działalności 
organizacji pozarządowych;

4) ogłaszanie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy;
5) nadzór nad organizacjami pozarządowymi w zakresie wykorzystania 

dotacji z budżetu gminy oraz jej terminowe rozliczanie;
6) składanie Wójtowi Gminy sprawozdań z działalności organizacji 

pozarządowych;
7) współpraca z grupami odnowy wsi w poszczególnych sołectwach 

z terenu Gminy Radłów;
8) współpraca z Departamentem Rolnictwa przy Urzędzie Marszałkowskim

w celu prawidłowej realizacji programu odnowy wsi;
9) administrowanie stroną internetową www. odnowawsi. eu.;
10)pomoc stowarzyszeniom w zakresie pozyskiwania środków finansowych 

z funduszy europejskich;
11)składanie  raz w roku sprawozdań z realizacji programu odmowy wsi na 

sesji Rady Gminy;
12)prowadzenie zadań związanych ze sprawozdawczością w zakresie 

programu odmowy wsi  dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu;
13)nadzór i kontrola nad działalnością grup odnowy wsi w poszczególnych 

sołectwach.
III. Zadania w zakresie współpracy  ze społecznościami lokalnymi 

i regionalnymi  innych państw:
Prowadzenie   w imieniu Wójta spraw  związanych ze współpracą, ze 
społecznościami  lokalnymi  i regionalnymi innych państw:
1) współpraca ze społecznościami  lokalnymi m. innymi  kołami DFK oraz 

organizacjami społecznymi;
2) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim;
3) udział w spotkaniach organizowanych przez Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na różnych szczeblach;
4) podejmowanie starań  zmierzających do  pozyskania  środków 
finansowych, między innymi na działalność edukacyjną  i kulturalną , dla 
rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości; 



5) przygotowywanie gminy do przyjęcia przedstawicieli z Gminy Partnerskiej 
z Niemiec oraz wyjazdów do Gminy Partnerskiej  przedstawicieli z Gminy 
Radłów;
6) występowanie w roli tłumacza języka niemieckiego w przypadku 
przyjazdów i wyjazdów do Gminy Partnerskiej z Niemiec oraz  załatwianie 
spraw które wpłynęły  do Urzędu Gminu w języku niemieckim; 
7) składanie raz w roku sprawozdań ze swojej działalności  Radzie Gminy.


