
Zarządzenie nr OrG.120.35. 2021 
Wójta Gminy Zębowice z dnia  30 września 2021 roku                                                                                   

w sprawie zmiany w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zębowicach 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr Or.120.24.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 
28  września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Zębowice, wprowadza się następujące zmiany: 
1. w § 14 ust. 1 dodaje się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: 

,,stanowisko ds. ochrony powietrza –Gminny Koordynator POP”; 

2. w § 14 ust. 2 dodaje się pkt. 41, który otrzymuje brzmienie: 

,,realizacja zadań wynikających z Programu LIFE”. 

§ 2. 
W załączniku nr 2 do Zarządzenia nr Or.120.24.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 
28  września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Zębowice, wprowadza się następujące zmiany: 
,,w Dziale - Zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, w rozdziale - 
Referat Spraw Gospodarczych, dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: 

,,stanowisko ds. ochrony powietrza – Gminny Koordynator POP –zakres zadań rea-

lizowanych w ramach projektu „Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza 

w samorządach województwa opolskiego” LIFE19 GIE/PL/000398 - LI-

FE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL.”: 

1) zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego 

programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem;  

2) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;  

3) aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie 

jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograni-

czania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i 

energię elektryczną oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy ja-

kości powietrza w gminie;  

4) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powie-

trza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczysz-

czeń powietrza oraz gazów cieplarnianych; 

5) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;  

6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfi-

kowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczysz-

czeń, podnoszących efektywność energetyczną i  budujących świadomość społeczną 

w tym zakresie; 

7) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomoco-

wych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla 

mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypeł-

nieniu wniosku o dotację;  



8) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz mo-

dernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą ter-

mowizyjną);  

9) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności 

zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła;  

10) współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta w prowadzeniu skutecznej 

polityki poprawy jakości powietrza, dostarczanie wsparcia decydentom i angażowanie 

ich, informowanie wójta gminy;  

11) przygotowywanie materiałów do współpracy z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, 

lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożar-

ną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi   

/rolniczymi etc.;  

12) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczanie wydatków zwią-

zanych z funkcjonowaniem systemu;  

13) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu 

LIFE UMWO;  

14) stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE;  

15) zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP 

w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ry-

zykami;  

16) przygotowywanie materiałów do współpracy i komunikowania się z innymi podmiotami 

zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, 

z powołanymi w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.);  

17) aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie;  

18) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferen-

cjach;  

19) udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów POP 

organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO; 

20) obsługa centrali ewidencji emisyjności budynków CEEB”. 

 

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie 1 października  2021 roku. 
 

 

 

                                                                         Wójt Gminy Zębowice 
                                                                             Waldemar Czaja 

 


