
ZARZĄDZENIE NR 31 

DYREKTORA GENERALNEGO 

LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

W GORZOWIE WLKP. 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału 

Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie wewnętrznym Wydziału Programów Europejskich 

i Rządowych stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 10 Dyrektora Generalnego 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Programów Europejskich 

i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W czasie nieobecności Dyrektora z powodu choroby, urlopu lub innych 

przyczyn, wszystkie czynności należące do Dyrektora wykonuje wskazany 

kierownik Oddziału.”; 

2) w § 6 w: 

a) ust. 3 uchyla się pkt 12, 

b) ust. 4: 

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) kontrola realizacji projektów w ramach programu wieloletniego pod 

nazwą Fundusz Dróg Samorządowych”/ „Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg”: 

- kontrola projektów na miejscu, 

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz 

prowadzenie procedury odzyskiwania środków dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości w wyniku ustaleń przeprowadzonej kontroli,”, 

- w pkt 1 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„d) wykonywanie zadań Wojewody w ramach realizacji Priorytetu 3 

"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dotyczącego 

wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki 

pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez 

promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup 

nowości wydawniczych: ; 

-w pkt 1 w lit. e średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje 

się lit. f w brzmieniu: 

„f) realizacja zadań Wojewody Lubuskiego w ramach Rządowego 

Programu Laboratoria Przyszłości.”; 

- uchyla się pkt 3; 

3) w § 8: 



a)  pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) koordynacja prac nad przygotowaniem budżetowych dokumentów 

planistycznych w zakresie obsługiwanych przez Wydział programów;” 

b) w pkt 14 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 

w brzmieniu: 

„15) koordynuje reprezentację Wojewody w Polsko - Niemieckiej Komisji  

Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.”; 

4) w § 9 pkt 1 pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„1) obsługa sekretariatu Dyrektora.”  

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

DYREKTOR GENERALNY 

 

Roman Sondej 

 


