ZARZĄDZENIE NR 23/2017
Wójta Gminy Kołczygłowy
z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Kołczygłowach.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

1.

§1
W Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Kołczygłowach stanowiącym
załącznik do Zarządzenia Nr 112/2016 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 grudnia 2016r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 dodaje się ppkt 9) w brzmieniu:
„9) Doradca ds. oświaty.”
2) dodaje się § 29a w brzmieniu:
„Do zadań i kompetencji stanowiska Doradcy ds. oświaty należy w szczególności:
1. Nadzorowanie funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
w zakresie wynikającym z obowiązku organu prowadzącego, a w szczególności:
a) opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w Gminie,
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy wynikających z przepisów
prawa oświatowego,
c) sprawowanie kontroli i nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek
oświatowych wynikających z przepisów,
d) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
wynikających z kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki
oświatowe,
2. Opracowywanie regulaminów dotyczących:
a) wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych,
b) przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
c) przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek
oświatowych,
d) zasad podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
e) określania tygodniowego pensum zajęć dydaktyczno-wychowawczych
nauczycielom, w oparciu o przepisy szczególne,
f) innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu
prowadzącego.
3. Opracowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za kolejny rok
szkolny.
4. Opiniowanie projektów organizacyjnych, aneksów i nadzór nad realizacją arkuszy
organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz przedkładanie ich Wójtowi
Gminy Kołczygłowy do zatwierdzenia.

5. Prowadzenie spraw związanych z:
a) powierzaniem stanowisk dyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w
szkołach i placówkach oświatowych,
b) powoływaniem komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na
dyrektorów,
c) przygotowaniem oceny dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie
spraw należących ustawowo do organu prowadzącego.
6. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Wójta
Gminy Kołczygłowy dla dyrektorów i nauczycieli.
7. Prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół i
placówek oświatowych oraz sieci tych szkół.
8. Współpraca z nadzorem pedagogicznym (Kurator Oświaty), Centralną Komisją
Egzaminacyjną w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek
oświatowych.
2.

Schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Kołczygłowach otrzymuje treść zgodnie z załącznikiem do niniejszego
Zarządzenia.

§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kołczygłowy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
inż. Wacław Kozłowski

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
dla Urzędu Gminy w Kołczygłowach

zastępca Skarbnika
stan. ds. księgowości budżetowej
Skarbnik Gminy

stan. ds. księgowości podatkowej

Referat Finansowy (RF)

stan. ds. wymiaru podatków
stan. ds. obsługi kasowej, księgowości i opłat
stan. ds. księgowości, podatków i opłat
stan. ds. planowania przestrz. i budownictwa
stan. ds. ochrony środowiska

Kierownik Referatu
Referat Inwestycji i
Infrastruktury (RII)

stan. ds. inwestycji
stan. ds. gospod. mieniem komunalnym i zam. publicz.
stan. ds. rolnych i drogownictwa
stan. ds. pozyskiwania funduszy europejskich

Wójt Gminy

pomoc administracyjna
Zastępca Wójta

stan. ds. oświaty, promocji, kultury, sportu i zdrowia

Referat Edukacji, Kultury,
Sportu, Spraw Obronnych i
ppoż. (RSO)

animator sportu
stan. ds. obronnych. obrony cywilnej i ochrony ppoż.
sekretarka
stan. ds. płac i kadr

Sekretarz Gminy

stan. ds. informatyki, ABI

Referat OrganizacyjnoAdministracyjny (ORG)

stan. ds. obsługi RG i archiwum
sprzątaczka
pomoc administracyjna (3 et.)
stan. ds. usług komunalnych i gospodar. odpadami
palacz-konserwator (2 et.)

Kierownik Referatu
Referat Gospodarki
Komunalmej (RGK)

pracownik gospodarczy (2 et.)
kierowca ciągnika
konserwator sieci wodociągowych i hydroforni (2,5 et.)
pomoc administracyjna

Kierownik

zastępca Kierownika

Urząd Stanu Cywilnego
(USC)

stan. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Doradca ds. oświaty
Radca Prawny
Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych

