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Kierownika Agencji Promocii i Rozwoiu Gminy Prudnik
z dnia 1L grudnia2015 t.
zmieniaj4ce zarz1dzenie nr 6 / 20122 dnia4 grudnia 201?x. w sprawie Regulaminu
Organizacyinego Agencii Promocji i Rozwoiu Gminy Prudnik
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorz4dzie gminnym
Dz. U . z 2015 r . po2.1515) zarz4dza sig co nastgpuje:

(

s1

W zal4czniku do zarz4dzeniam 6/2012 z dnta4 grudnia 2}l2Kierownika Agencji
Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Agencji
Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik wprowadzasig nastgpuj4ce zmiany:

'l..RozdziallIIZasady i Tryb Funkcjonowania Agencji Promocji i Rozwoju Gminy
Prudnik - $ 8, pkt.2 otrzymuje brzmienie:
,,Podczasnieobecno6ci Kierownika Agencj4 kieruje Inspektor ds. Promocji na
podstawie udzielonego upowa Znieria."

2.RozdzialY Podzial,Zadafii Kompetencji - $ 19 otrzyrnuie brzmienie:
obowi4zk6w Inspektor ds. Promocji okreSla Kieror,rrnik'
Do zadart.Inspektora ds. PromoginaleLy w szczeg6lno6ci:
a) koordynowanie promocji gminy ijejprzedsigwzigC,w tym sportu i kultury,
b) wsp6ludzialw gromadzeniu informacji o gminie iprzygotowywaniu
material6w promuj4cych gming na zewn4trz,we wsp6lpracy zwla(ciwymi
kom6rkami U rzgdu Miej skiego,
c) opracowywanie i stale aktualizowanie oferty inwestycyjnej gminy,
d) opracowywanie i stale aktualizowanie informacji promocyjnych na stronach
,,Zak<res

e)

0
g)
h)

i)

internetowych gminy,
koordynowanie dzialalno1ci wydawniczei w ramach promocji,
wsp6lprac a z or garizacjami fi:;ysty cznymi,
wsp6tptaca z instytucjami kultury i sportu,
doskonalenie i promocja produktu tarystycznego gminy,
prowadzenie spraw w zakresie wsp6lpracy z zagranic4w tym w szczeg6lno6ci
wsp6lprac y z miastami partnerskimi,

t)

przygotowanie
polsko k) organizaga
l) wykonywanie
m) przestrzegarie

3. Rozdzial

IV

,,RozdzialVl Prow

i

orgarizowanie wystawy tw6rc6w ludowych pogranicza
i wystaw gospodarc zy ch,
zwi4zanych z obron4 cywih4,
ur wynikaj4cych zustawy o zam6wieniach publicztrych-"
ocen, zasad podpisywania pism otrzymuie brzmienie:
ocerL zasad podpisywania pism"

4. Rozdzial V Przepisy korlcowe, otr zyrnttie brzmienie:

,,Rozdzial VII Przepisyi kof,cowe"

s2
Zan4dzenie wchodzi !v 2ycie z dniem podpisania.

Zal4czniknr 1 do Zatz4dzetia Nr

..

..J2m5

Kierownika Agencji Promocji i Rozr,r'oju Gminy Prudnik
z drria 11 grudnia20L5 r.
ldlozdziall
POSTANOWIENIA WSTEPNE
s1

Regulamin organizaclny Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik zwany dalei
regulaminem okre6la:

1. Organizacjg wewngtr zn4 Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
2. Zasady i tryb funkcjonowania Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
3. Strukturg orgatizacln4 Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
4. Podzial zadafi kompetencji w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.
5.

Prowadzenie ocery zasady podpisywania pism.
s2

Ilekroi w dalszei

czg1ci

regulaminu jest mowa o:

1,. Agencji - rozumie sigprzezto Agencjg Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
2. Kierowniku - rozumie sigprzezto Kierownika Agencji Promocji i Rozwoju
Gminy Prudnik.

R:OZDZLALrl
POSTANOVVIENIA OGoLNE
s3

1. Agencja

jest jednos&4 organizacyin4Gminy Prudnik nie posiadaiqc4

osobowo6ci prawnej.

2.

Agencja jest jednostk4 budzetow4 i prowadzi gospodarkg finansow4 na
zasadachokre6lonych dla jednostki budzetowej, wynikaj4cych z:ustawy z dria
27 sierptia2}}9 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 po2.1240 zp62n.

zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tejze ustawy.

3.
4.
5.

Agencja jest pracodawc4 dla zatradnionych w nim pracownik6w.

Agencja ma swoj4 siedzibg w Prudniku.
Agencja przy znakowaniu pism uLywa skr6towego symbolu APiRGP.
s4

Agencja jest jednostk4 organizacyln4Przy pornocy, kt6rej Kierownik wykonuje
zadantawynikaj4c e ze spr awowania pr zez niego funkcji pracodaw cy i zaru4dcy

.

ss
Przedmio tern dzialania A gencj i jest:
1) promowanie i wspieranie innowacyjno6ci orazprzedsigbiorczo6ci m. in.poptzez
organizowanie konferencji, seminari6w, szkolerl ,warsztat6w, doradztwo ltp.,
2) aktywizacja spoleczno6ci lokalnej poptzez wspieranie dzialaftprzyczynLaj4cych sig
do rozwoju lokalnego rynku pracy,
3) promocja gminy w zakresie jej walor6w turystycznych, produkt6w tutystycznych,
potencjalu gospodarc zego, oferty inwestycyjnej
4) stwarzanie warunk6w organizacyjno-technicznych ulatwiaj4cych powstawanie
nowych i r ozw 6j istniej4cych podmiot6w gospo dar czy ch P oPr zez wynaj em im
powierzchni przeznaczonej na dzialalno6i gosp odarcz4 w ramach inkubatora

przedsigbiorczofici,
5) udzial w tar gach i wy stawach gosp o d ar c zy ch or az ich or ganizacia,
6) dzialalnoSi wspomagaj4carozw6j gospodarczy,w tyrnrozw6jptzedsigbiorczo1ci;
7) promocja przedsigbiorczo6ci w tym promocja inkubatora i firm w nim dzialaiilcych,

8) kreowanie, inicjowanie oraz wdrazanie projekt6w istotnych

dla

rozwoju i

wizerunku GminY Prudnik.
s6

Agencja dzialana podstawie przepis6w prawa powszechnie obowi4zuj4cego, akt6w
prawnych wydanych przez Kierownika w tym w szczeg6lno6ci statutu Agencji,
Regulaminu Pracy i niniejszego regulaminu.
97

l.

Kierownik Agencji jest zwierzchnikiem sluzbowym wszystkich pracownik6w
Agencji.

2.

Kierownik a zatrudnia Burmistrz Prudnika. Pozostalych pracownik6w
zatrudnia Kierownik Agencji.

ROZDZIAT III
ZASADY I TRYB FUNKCIONOWANIA AGENCJI PROMOCJI I ROZWOJU
GMINY PRUDNIK
s8

1.. Agencj4 kieruje Kierownik podlegly Burmistrzowi Prudnika.
2. Podczas nieobecno6ci Kierownika Agencj4 kieruje Inspektor ds. Promocji na
podstawie udzielonego upowa Zrieria.

3. Kierownik jest bezpoSrednim

przelozonym dla pracownik6w Agencji.

se
Agencja dzialawedlug nastgpuj4cych zasad:
1. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznyrn otaz

2. podzialu zadafi pornigdzy pracownik6w.
sl0
Pracownicy realizuj4c powierzone im zadania,kieruj4 sig zasadami etyki i
praworz1dnosci, dobro publiczne przekladai4 nad interesy wlasne i swojego
6rodowiska.S4bezstronni w wykonywariu zadarl i obowi4zk6w, szanui4 Prawo
obywateli do informacji.

sl1
ustaw, Agencja zapewria kazdemu
dostgp do informacji zwi4zanei z dzialalnoflci4 Agencji.
Podstaw4 informacji o dzialalno6ci Agencji jest strona internetowa Agencji:
orazprudnik.Pl.

1. Z zastrze2eniem wyj4tk6w wynikaj4cychz
2.
3.

Agencja prowadzisamodzieln4 gospodarkg finansow4 w oparciu o plan
finansovyy stanowi4cy podstawg gospodarki finansowej Agencji.
s12

1,. Pracownicy s4 odpowiedzialni ptzed Kierownikiemza wykonywanie
powierzonych im zadafi, aw szczeg6lnoSciza:.
a) wla6ciw e pr zyirnowanie

i

zalatwianie spraw,

b) terminowe zalatwienie sPraw,

c) dokladn4 znajomo6d przepis6w prarnmych w zakresie obowi4zuj4cym na

danym stanowisku pracy,
d) nalezyte zabezpieczenie i przechowywanie pozyskanych danych
osobowych.

2.W

wchodz4w
zakres zadartinnego pracownikawyznaczonego przezbezpo6redniego przeloionego.
czasie nieobecno6ci pracownika sprawy prowadzoneprzez niego

sl3
Pracownicy Agencji ponosz4 odpowiedzialno11bezpofuednio przed Kierownikiernza
realizacje powierzony ch zadafi i skuteczn oSC dzialah
s14

Wszyscy pracownicy Agencji zobowi4zani s4 do wsp6ldzialariarnigdzy sob4

i

Kierownictwem.
s1s

Organtzaqgiporz4dek w procesie pracy w Agencji oraz zwi4zatte z tym prawa i
obowi4zki pracodawcy i pracownik6w okreSla Regulamin Pracy wprowadzony w
dr o dze Zar zadzeria Kierownika.

rd:OZDZIALIV
STRUKTURA ORGANIZACUNA
s16

Strukturg orgarizacylnE okre5la schemat orgarizaclny stanowi4cy zal4cznk nr L do
niniejszego Regulaminu.

rd:OZDZTALV

PODZIAt ZADAN r KOMPETENCJI.
s77
1.. Zakres zadafiKierownika okre6la Burmistrz Prudnika.

Do zadanKierownika Agencji nalel4 w szczeg6lnoSci:

a)
b)

og61ne kierownictwo w sprawach dzialalnoSci podstawowej i administracyjnej,

reprezentowanie Agencji na zewn4trz,

c) opracovvywanie regulaminu pracy oraz innych akt6w

dotycz1cych

onowania Agencjt,
opracowywanie i przedkladanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Prudnika
regulaminu organizacyjnego Agencji wraz ze szczeg6lovvym schematem
orgarizacyjnym,
wykonywanie w imieniu pracodawcy czynno1ci w sprawach z zakresu prawa
pracy wobec pracownik6w zatrudnionych w Agencji,
bezpo6redm nadz6r nad realizacj4 zadah,
zapewnienie naleizytej orgatizacji pracy, sprawno3ci i skuteczno(ci
funkcjonowania Agencji w celu realizagi zadait,
dokonywanie czynno6ci z zakresu Prawa Pracy,
ksztaltowanie wSr6d pracownik6w wla6ciwego stosunku do powierzonych
zadait, kultury pracy, zasad gospodarno6ci i rzetelno6ci w pracy,

fu nkcj

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

odpowiedzialno1( za przestrzegarue przepis6w BHP, ochrony P.poL. Przez
podlegtych pracownik 6w or az w zakresi e zabezpieczenia i ochrony mienia,
wyznaczenie pracownika, kt6ry w czasie jego nieobecno6ci kieruje Agencj4 i
przejmuj e j e go obow i4zki.

s18
Agencji.
Kierownik
okre6la
go
Zadania Gl6wne go Ksig gowe
D o zadan Gl6wne go Ksiggowego Agencj i naIe?y w szczeg6lnosci:
a) prowadzenie rachunkowo6ci Agencji zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami,
b) odpowiedzialno6( za zachowanie r6wnowagi i dyscypliny budZetowej Agencji,
c) organizowanie wla5ciwego obiegu dokument6w ksiggovrycb czuwanie nad

prawidlovuym prowadzeniem ksiggowo6ci,

d)

nadzorowanie realizagi dochod6w

i wydatk6w, podejmowanie i

koordynowanie dzialaniaw celu wykonani a zalozonezo planu,
e) przedstawianie niezbgdnych material6w i danych do projektu planu
finansowego Agencji, okre6lanie wielko6ci planowanych dochod6w na dany rok,
0 opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdafi finansowyctr,
wykonywanie analiz i oPracowari,
g) odpowiadanie za terminowe sporzqdzante sprawozdawczoSci finansowej oraz
spr aw ozdaw czo 6ci bu dz etowej,

h) opracowywanie projekt6w decyzji i zarz4dzeri Kierownika w sprawie zmian w
planie finansowym Agencji,
i) opiniowanie projekt6w zarz4dzef. i innych dokument6w rodz4cych skutki
finansowe dla Agencji,
j) sprawowanie nadzoru nad rozliczeniami podatk6w (min. od os6b fizycznych,
vAT), skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne.

k) opracowywanie projekt6w przepis6w wewngtrznych dotycz4cych prowadzetia
rachunkowoSci,

w rcalizagi zadan trybu postgpowania Ptzy udzielaniu
zam6wieri publicznych i stosowanie procedur wynikaj4cych z ustawy o

1) przestrzeganie

zam6wieniach public zny ch.
s1e
Zakres obowi4zk6w Inspektora ds. Promocji okresla Kierownik.
Do zadaflInspektora ds. PromoginaleLy w szczeg6lno6ci:

n)
o)
p)
q)

r)
s)

t)
u)

v)

koordynowanie promocji gmlny ijejprzedsigwzig{w tym sportu i kultury,
wsp6lu dzial w gromad zerirt inf ormacj i o gminie i pr zy gotowlrwaniu
material6w promuj4cych grning na zewn4tr z, we wsp6lpracy z wla1civtymi
kom6rkami Urzgdu Miejskiego,
opracowywanie i stale aktualizowanie oferty inwestycyjnej gminy,
opracowywanie i stale aktualizowanie informacji promoclnych na stronach
internetowYch gminY,
koordynowanie dzialafno(;ci wydawniczejw ramach promocji,
wsp6lpraca z orgarizagami turystycznymi,
wsp6lpraca zinstytttcjami kultury i sportu,
doskonalenie i promocja produktu luystycznego gminp
prowadzenie spraw w zakresie wsp6lpracy z zagranrc4w tym w szczeg6lno6ci

wsp6lprac y z miastami partnerskimi,
w) przygotowanie i orgarizowanie wystawy tw6rc6w ludowych pogranicza

polsko - czeskiego,
x) organizacia targ6w i wystaw gospodarczych,
y) wykonywanie zadafi zwi4zanych z obron4 cywiln4,
z) przestrzeganie procedur wynikaj4cychzustawy o zam6wieniach publicznych.
s20

podzial zadafidla pozostalych pracownik6w Agencji okre6laj4 szczeg6lowe zakresy
obowi4zk6w na poszczeg6lnych stanowiskach pracy.

R:OZDZIALIV
PROWADZENIE OCEN, ZASADY PODPISYWANIA PISM
s27

Pracownicy Agencji zatrudnieni na stanowiskachutzqdniczychpodlegai4 okresowym
ocenom kwalifikacyjnym na zasadach okre6lonych w ustawie z dnra 21 listopada
2008r. o pracownikach samo ru4dowy ch.

922

1. Wszystkie pisma wychodz4ce podpisuje Kierownik.
2. Podczas nieobecno6ci Kierownika pisma wychodz4ce

podpisuje osoba
zastgpuj4ca Kierownika okreSlona w S 8 pkt 2rtnieiszego Regulaminu.

ROZDZIALV
PRZEPISY KONCOWE
s23

Nadz6r nad przesbrzeganiem regulaminu sprawuje Kierownik.
s24

1.
2.

Regulamin orgarizacylny zostal ustalony fla czas IlTeoznaczony.
Regulamin moze byf przez pracodawcg zmieniony lub uzupelniony w tym
samymtrybie co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego
regulaminu.

3.

Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane bgd4 w formie zatz4dzeria.

4.

Regulamin wchodziw ?yciepo uplywie 14 dni od podania go do wiadomoSci
pracownikom.

5.

Regulaminy obowi4zuj4cew Agencji, atakile inne przepisy zwi4zarle ze
stosunkiem pracy s4 do wgl4du w biurze Kierownika.

s2s

Nadz6r nad przestrzeganiem regulaminu sprawuie Kierownik.

