
                                                                                        Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 

                                                                                                                                    Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania  

                                                                                                                                    W Kędzierzynie-Koźlu 
                                                                                                                                    z dnia 6 lipca 2015 r. 

 

Regulamin organizacyjny Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania  

w Kędzierzynie-Koźlu 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-

Koźlu, zwanego dalej Zespołem, określa organizację i zasady jego funkcjonowania,  

a w szczególności: 

1) strukturę organizacyjną Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-

Koźlu, 

2) zasady działania i zakres zadań komórek organizacyjnych Zespołu Obsługi Oświaty  

i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

§ 2. 1. Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu jest samorządową 

jednostką budżetową gminy Kędzierzyn-Koźle działającą na podstawie statutu, 

zatwierdzonego uchwałą nr VIII/51/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 marca 

2015r. 

2. Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu jest jednostką budżetową 

prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą  

o finansach publicznych oraz w ustawie do dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o rachunkowości, i wydanych do nich 

aktach wykonawczych. 

3. Status pracowników Zespołu określa ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks 

pracy oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. 

 

Rozdział II 

Struktura organizacyjna Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu 

 

§ 3. 1. Zespół składa się z komórek organizacyjnych, którymi są działy i samodzielne 

stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji i radcy prawnego. 

2. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor, zatrudniany przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-

Koźle. 

3. Dyrektor Zespołu kieruje jednoosobowo działalnością jednostki, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźle. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępstwo pełni główny księgowy. 

 

§ 4. W Zespole wyodrębnia się następujące działy i samodzielne stanowisko: 

1) dział obsługi księgowo-rachunkowej (OKR), 

2) dział organizacyjno-administracyjny (DOA), 

3) administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), 

4) radca prawny (RP). 

 

§ 5. 1.  Dyrektor Zespołu zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej z  

Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle. 
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2. Akta osobowe dyrektora Zespołu przechowuje się w komórce kadrowej Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle. 

3. Zakresy czynności dla pracowników Zespołu ustalają bezpośredni przełożeni, a zatwierdza 

dyrektor. 

4. Działy organizacyjne działają na zasadzie równorzędności, współpracując przy realizacji 

powierzonych im zadań. 

Rozdział III 

Zadania i kompetencje dyrektora, obowiązki poszczególnych działów, administratora 

bezpieczeństwa informacji i radcy prawnego Zespołu 

 

Zakres zadań i kompetencji dyrektora Zespołu. 

 

§ 6. 1. Do zakresu zadań i kompetencji dyrektora Zespołu należy w szczególności: 

1) kierowanie pracą Zespołu w sposób zapewniający jego sprawne funkcjonowanie  

i efektywną realizację zadań statutowych,  

2) zapewnienie realizacji ustalonych zadań Zespołu poprzez nadzór i skuteczną kontrolę 

ich wykonywania przez wszystkich pracowników samorządowych w nim zatrudnionych, 

3) nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Zespołu  

w trybie i na zasadach określonych w przepisach o pracownikach samorządowych, 

4) planowanie oraz wytyczanie kierunków działania Zespołu, 

5) tworzenie odpowiedniego systemu organizacji pracy oraz przepływu informacji 

ułatwiających sprawne działanie Zespołu, 

6) wydawanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów zapewniających 

właściwą organizację oraz dyscyplinę pracy, 

7) organizowanie systemu kontroli zarządczej w Zespole, 

8) nadzór i koordynacja realizacji kontroli zarządczej, 

9) zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez zatrudnionych w Zespole 

pracowników, 

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Zespołu, 

11) wykonywanie obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych 

wynikających z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, 

12) bieżąca analiza i ocena efektywności działań podejmowanych przez Zespół, 

13) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, 

14) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków 

pozabudżetowych z funduszy unijnych na realizację projektów oświatowych oraz innych 

źródeł zewnętrznych, 

15) nadzorowanie realizacji budżetu Zespołu. 

2. Stanowiska bezpośrednio podporządkowane dyrektorowi Zespołu to: 

1) główny księgowy, 

2) kierownik działu organizacyjno-administracyjnego, 

3) administrator bezpieczeństwa informacji,  

4) radca prawny. 

 

Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień głównego księgowego Zespołu. 

 

§ 7. 1. Główny księgowy nadzoruje bezpośrednio pracę kierownika działu obsługi księgowo-

rachunkowej. 

2. Do zakresu zadań i kompetencji głównego księgowego należy w szczególności: 

    1)   wykonywanie obowiązków głównego księgowego wynikających z ustawy o finansach 

    publicznych, 
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    2)    nadzór i koordynację działań podejmowanych w zakresie: 

a) opracowywania projektu planu finansowego Zespołu Obsługi Oświaty  

i Wychowania oraz planów finansowych placówek obsługiwanych i żłobków, 

b)    prawidłowej realizacji planu finansowego Zespołu Obsługi Oświaty i 

Wychowania oraz planów finansowych placówek obsługiwanych i żłobków, 

c)   gospodarowania środkami budżetowymi Zespołu Oświaty i Wychowania placówek 

obsługiwanych i żłobków, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania 

umów pod względem finansowym i rachunkowym oraz terminowego ściągania 

należności i dochodzenia roszczeń, 

d)  prowadzenia rachunkowości Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, placówek 

obsługiwanych i żłobków zgodnie z przepisami prawa, 

     3)   opracowywanie i aktualizowanie polityki rachunkowości oraz wewnętrznych 

instrukcji,  

     procedur i regulaminów dotyczących rachunkowości i gospodarki finansowej zespołu, 

     4)   organizację i funkcjonowanie systemu nadzoru i zarządczej kontroli finansowej 

Zespołu,         

     5) wykonywanie poleceń dyrektora wynikających z prawidłowej realizacji zadań                           

określonych zakresem obowiązków. 

3. W przypadku nieobecności głównego księgowego zastępuje go kierownik działu obsługi 

księgowo-rachunkowej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania bądź inny wskazany przez 

Dyrektora Zespołu pracownik. 

 

Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień kierowników działów Zespołu. 

 

§ 8. 1. Kierownicy działów organizacyjnych Zespołu ponoszą odpowiedzialność za 

wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań kierowanych działów. 

2. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Zespołu należy w szczególności: 

1) planowanie i organizacja pracy kierowanego działu, 

2) nadzór nad terminowym i prawidłowym pod względem merytorycznym oraz formalno-

prawnym załatwianiem spraw objętych zakresem zadań kierowników poszczególnych 

działów organizacyjnych Zespołu, 

3) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz wnioski 

komisji Rady Miasta w przedmiocie objętym zakresem zadań kierowanego działu, 

4) nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem w kierowanym działem postanowień 

Regulaminu Pracy Zespołu, przepisów bhp i p. poż. oraz przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych i informacji niejawnych, 

5) przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen i bieżących informacji o realizacji zadań 

wykonywanych przez kierowaną komórkę, wymaganych przepisami prawa lub 

poleceniami przełożonych, 

6) przygotowywanie informacji publicznej udostępnianej na wniosek, obejmującej dane 

gromadzone lub przetwarzane w kierowanych działach organizacyjnych, w 

postępowaniach prowadzonych w trybie przewidzianym w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej  

i niniejszym Regulaminie, 

7) zapewnienie prawidłowego, zgodnego z instrukcją kancelaryjną Zespołu, prowadzenia 

obiegu, przechowywania oraz przekazywania do archiwum zakładowego akt kierowanej 

komórki organizacyjnej, 

8) prowadzenie pisemnej ewidencji akt kierowanej komórki udostępnionych w celach 

służbowych oraz w trybie przewidzianym dla informacji publicznej, obejmującej datę 

udostepnienia, osobę odpowiedzialną za zwrot oraz datę zwrotu akt 
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§ 9. 1 Działem obsługi księgowo-rachunkowej kieruje kierownik tego działu. 

2. Do zakresu zadań i kompetencji kierownika działu obsługi księgowo-rachunkowej należy  

w szczególności: 

1) kierowanie pracą działu obsługi księgowo-rachunkowej, 

2) podejmowanie działań mających na celu rozwój kompetencji i doskonalenie zawodowe 

podległych pracowników, 

3) dokonywanie analizy ryzyka w zakresie zadań leżących w kompetencjach działu 

finansowo-księgowego, 

4) wykonywanie poleceń dyrektora wynikających z prawidłowej realizacji zadań 

określonych zakresem obowiązków. 

3. W przypadku nieobecności kierownika działu obsługi księgowo rachunkowej zastępuje go 

główny księgowy, bądź inny pracownik tego działu wyznaczony przez dyrektora Zespołu.  

 

Zadania Działu Obsługi Księgowo-Rachunkowej. 

 

§ 10. Do zadań działu obsługi księgowo-rachunkowej należy w szczególności: 

1) sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości i układzie 

określonym przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

2) opracowywanie zbiorczych materiałów do projektu budżetu miasta w zakresie dot. 

realizacji bieżących zadań oświatowych, w tym:  

a) opracowywanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wytycznych do 

projektu  budżetu na podstawie wskaźników planowanych w projekcie budżetu 

państwa, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów ich zmian oraz wytycznych 

przekazywanych przez Urząd Miasta,  

b) wstępna analiza i weryfikacja projektów planów finansowych i zadaniowych 

sporządzanych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych pod kątem ich 

zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ustalonymi wytycznymi,  

c) opracowywanie, na podstawie zweryfikowanych projektów planów finansowych 

obsługiwanych jednostek, zbiorczych zestawień do projektu budżetu wraz  

z objaśnieniami określających dochody i wydatki budżetu w podziale na działy  

i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz wyodrębnione zadania,  

d) przekazywanie obsługiwanym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach 

zawartych w projekcie budżetu miasta w celu dostosowania do nich projektów planów 

finansowych przez poszczególne jednostki oświatowe,  

e) nadzór i koordynacja prac nad dostosowaniem projektów planów finansowych  

i zadaniowych przez obsługiwane jednostki do ostatecznych kwot określonych w 

projekcie uchwały budżetowej;  

f) sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetu w szczegółowości i układzie 

określonym przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta, na podstawie uchwały 

budżetowej na dany rok,  

3) weryfikacja wniosków o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  

w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania  

w Kędzierzynie-Koźlu oraz obsługiwane jednostki oświatowe i żłobki na podstawie 

wniosków złożonych przez kierowników tych jednostek,  

4) nadzorowanie, koordynowanie i ewidencjonowanie zmian w budżecie Zespołu  

i budżetach jednostek obsługiwanych i żłobków,  
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5) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół, placówek oświatowych  

i żłobków w zakresie spraw leżących w kompetencjach działu, w tym w szczególności 

prawidłowości wydatkowania środków na planowane zadania,  

6) opracowywanie bieżących informacji z zakresu prac działu i przekazywanie osobie 

odpowiedzialnej w celu umieszczenia na stronach internetowych oraz podmiotowej 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w 

Kędzierzynie-Koźlu,  

7) prowadzenie rachunkowości Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-

Koźlu i obsługiwanych szkół, przedszkoli i żłobków w zakresie budżetu, rachunku 

dochodów własnych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

8) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych dla 

Zespołu, szkół, przedszkoli i żłobków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami,  

9) bieżąca realizacja płatności z tytułu zawartych przez Zespół umów i innych 

zobowiązań w oparciu o prowadzony rejestr zobowiązań Zespołu.  

10) obsługa kasowa w szczególności przedszkoli, szkół i żłóbków, PKZP, ZFŚS oraz 

innych zadań realizowanych przez Zespół,  

11) bieżąca współpraca z dyrektorami przedszkoli, szkół i żłobków w zakresie 

prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej w oparciu  

o delegowanie kompetencji oraz udzielone pełnomocnictwa,  

12) sporządzanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych obsługiwanych jednostek  

i Zespołu:  

a) miesięcznych sprawozdań z realizacji dochodów (Rb 27S) i wydatków (Rb 28S) pod 

względem merytorycznym, w celu ustalenia czy:  

- plan wykazany w sprawozdaniu jednostkowym jest zgodny z planem po zmianach,  

- wykonanie wydatków nie przekracza wielkości otrzymanych środków,  

- zaangażowanie wykazywane w sprawozdaniach kwartalnych nie jest mniejsze od sumy 

wykonanych wydatków i zaciągniętych zobowiązań lub równe wykonaniu a nie jest 

większe od planu,  

- należności przedstawione w sprawozdaniu zgodne są z ewidencją księgową, 

      13) innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,  

      14) sporządzanie zbiorczych rocznych sprawozdań finansowych,  

      15) dokonywanie bieżącej kontroli zapotrzebowania na środki finansowe, polegającej na 

ustaleniu czy wielkość środków mieści się w planie finansowym danej placówki 

oświatowej,  

       16)  naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pracowniczych dla pracowników 

Zespołu, jednostek obsługiwanych i żłobków, 

17) sporządzanie poleceń dla działu finansowo księgowego dotyczących wypłaty   

należnego wynagrodzenia dla pracowników Zespołu (w tym odpraw, nagród, 

ekwiwalentów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego),  

18) weryfikacja poleceń płacowych otrzymywanych od dyrektorów obsługiwanych 

placówek pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,  

19) zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego pracowników Zespołu, 

jednostek obsługiwanych (przedszkoli, szkół i żłobków) oraz członków ich rodzin, 

20)  zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego pracowników Zespołu, 

jednostek obsługiwanych zatrudnionych w tych placówkach na podstawie umów 

cywilnoprawnych (umowy zlecenia itp.), 

21) wyrejestrowywanie z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego pracowników 

Zespołu, jednostek obsługiwanych oraz członków ich rodzin, 
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22) sporządzanie dokumentacji związanej z naliczaniem i rozliczaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, świadczeń ZUS od pracowników Zespołu i 

jednostek obsługiwanych,  

23) sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS dotyczących 

zatrudnienia i czasu pracy pracowników Zespołu 

24) sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów emerytów i rencistów  

i przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS,  

25) przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników Zespołu i dokumentów 

placowych pracowników jednostek obsługiwanych przechodzących na emeryturę,  

26)   sporządzanie dokumentacji do kapitałów początkowych,  

27) sporządzanie dokumentacji, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego 

pracowników Zespołu, obsługiwanych przedszkoli, szkół i żłobków w tym m.in. 

sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,  

28) bieżąca współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń 

pracowniczych i majątkowych,  

29) nadzorowanie, koordynowanie i ewidencjonowanie zmian w budżecie Zespołu  

i budżetach obsługiwanych jednostek oświatowych i żłobków, 

30) sporządzanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych z realizacji dochodów  

i wydatków w układzie tabelarycznym wg wzorów określonych przez Urząd Miasta, 

31) rozliczanie zadań wynikających z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkotykowych – współpraca w tym zakresie z Wydziałem 

Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, 

32) ewidencjonowanie środków trwałych placówek oświatowych i żłobków oraz 

sporządzanie w tym zakresie sprawozdań do Urzędu Miasta i GUS, 

33) bieżąca realizacja płatności i wydatków dotyczących wyżywienia w placówkach 

oświatowych i żłobkach, współpraca w powyższym zakresie z ośrodkiem pomocy 

społecznej i organizacjami pozarządowymi, 

34) rozliczanie kwitariuszy, wpłat dokonywanych drogą elektroniczną i indywidualnych 

dotyczących wyżywienia oraz czesnego w placówkach oświatowych i żłobkach – 

współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta, ośrodkiem pomocy społecznej, 

35) rozlicznie i ewidencja delegacji służbowych pracowników zatrudnionych  

w placówkach oświatowych i żłobkach, 

36) rozliczanie i ewidencja raportów żywnościowych żłobków, przedszkoli, stołówek 

szkolnych, sporządzanych przez intendentów w/w placówek, 

37) ewidencja, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z wynajmem 

pomieszczeń w placówkach oświatowych i żłobkach, 

38) księgowanie środków pozabudżetowych, 

39) przeliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z aktualnymi 

obwieszczeniami Prezesa GUS o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym  

w gospodarce narodowej, na podstawie uzyskanych danych z placówek, 

40) sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS dla placówek oświatowych i żłobków, 

dotyczących danych płacowych, 

41) przygotowywanie danych do SIO w części dotyczącej kosztów placówek, 

42) opracowywanie statystyk i analiz dotyczących realizacji zadań budżetowych, 

43) prowadzenie i nadzór wykonania budżetu w zakresie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

44) analiza i ewidencja średniego zatrudnienia w placówkach do celów finansowo-

księgowych, 
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45) przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową Zespołu z 

zakresu prac działu oraz koordynowanie prac w zakresie aktualizacji strony Zespołu i 

podmiotowej strony BIP wraz z jej administrowaniem. 

 

 

§ 11. 1. Działem organizacyjno-administracyjnym kieruje kierownik tego działu.  

2. Do zakresu zadań i kompetencji kierownika działu organizacyjno-administracyjnego należy 

w szczególności: 

1) kierowanie pracą działu organizacyjnego w sposób zapewniający jego sprawne 

funkcjonowanie i efektywną realizację powierzonych zadań,  

2) przygotowywanie projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta i Uchwał Rady Miasta 

wynikających z zadań działu organizacyjno-administracyjnego oraz współpraca w tym 

zakresie z pozostałymi działem obsługi księgowo-rachunkowej Zespołu,  

3) prowadzenie nadzoru we współpracy z właściwym Wydziałem Urzędu Miasta 

Kędzierzyn-Koźle nad realizacją remontów w obsługiwanych przez Zespół jednostkach dla 

których organem prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle (żłobkach, przedszkolach, 

szkołach), 

4) opracowywanie we współpracy z dyrektorem Zespołu projektów umów, porozumień 

zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych określających zasady organizacji pracy  

w Zespole,  

 5) weryfikacja materiałów informacyjnych na stronę internetową Zespołu Obsługi 

Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu  przygotowywanych przez pracowników 

działu,  

6) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie BHP i ppoż. przez podległe 

szkoły, placówki oświatowe i żłobki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, 

7) prowadzenie dokumentacji systemu kontroli zarządczej Zespołu oraz pomoc w realizacji 

tego zadania placówkom obsługiwanym i żłobkom. 

 

§ 12. Do zadań działu organizacyjno-administracyjnego należy w szczególności:  

1) obsługa kadrowa pracowników Zespołu, a w szczególności:  

        a)  prowadzenie akt osobowych pracowników Zespołu,  

   b) rozliczanie czasu pracy pracowników Zespołu,  

   c) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Zespołu,  

   e) sporządzanie deklaracji i prowadzenie rozliczeń z PFRON,  

   f) realizacja zadań związanych z organizowaniem konkursów na stanowiska urzędnicze  

   w Zespole, zgodnie z odrębną procedurą,  

   h) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem pracowników Zespołu w kursach, 

szkoleniach, sympozjach i konferencjach (wystawianie delegacji, prowadzenie rejestru),  

2) obsługa administracyjno-techniczna Zespołu, w szczególności: 

   a) przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej złożonej przez działy 

Zespołu, 

    b) zapewnienie należytych warunków ochrony i konserwacji materiałów archiwalnych, 

    c) prowadzenie sekretariatu Zespołu, 

    d)zaopatrzenie materiałowo-techniczne oraz informatyczne na cele bieżącego 

funkcjonowania Zespołu, 

    e) nadzór nad wykonywaniem pieczęci Zespołu, 

    f) prowadzenie rejestru zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień wydawanych przez 

dyrektora Zespołu, 
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3) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu na podstawie teczek akt osobowych oraz 

posiadanej dokumentacji archiwalnej,  

4)  prowadzenie spraw socjalnych pracowników i emerytów Zespołu,  

5) prowadzenie spraw socjalnych emerytów i rencistów ze zlikwidowanych placówek 

oświatowych i żłobków,  

9) przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową Zespołu z zakresu 

prac działu oraz koordynowanie prac w zakresie aktualizacji strony Zespołu i podmiotowej 

strony BIP wraz z jej administrowaniem,  

10) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Zespołu oraz druków ścisłego 

zarachowania, w ścisłej współpracy z dziełem księgowo-rachunkowym,  

11) sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań, raportów, zestawień i analiz dot. 

mienia Zespołu,  

12) dokonywanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do bieżącej 

działalności Zespołu,  

13) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej oraz elektronicznej skrzynki podawczej,  

14) przekazywanie do elektronicznej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego aktów prawa miejscowego,  

15) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej we współpracy z właściwym Wydziałem  

Urzędu Miasta,  

16) obsługa kancelaryjna Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,  

17) prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora Zespołu,  

18) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez dyrektora 

Zespołu pracownikom,  

19) prowadzenie zbioru aktów prawa lokalnego i przekazywanie ich pracownikom oraz 

odpowiedzialnym za ich wykonanie jednostkom,  

20) przygotowywanie materiałów na posiedzenia komisji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  

i innych materiałów informacyjnych dla Prezydenta Miasta,  

21) prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zewnętrznych przeprowadzanych  

w Zespole,  

22) zamawianie pieczęci urzędowych dla Zespołu,  

23) współpraca z administratorem budynku w zakresie zapewnienia należytego 

funkcjonowania instalacji technicznych w siedzibie Zespołu,  

24) prowadzenie archiwum zakładowego Zespołu, a w szczególności:  

      a) przejmowanie dokumentacji archiwalnej (akta kategorii A) i dokumentacji nie 

archiwalnej (akta kategorii B) z poszczególnych komórek organizacyjnych,  

      b) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji przejętej do archiwum 

zakładowego,  

      c) udostępnianie (wypożyczanie) dokumentów z archiwum zakładowego osobom 

upoważnionym na podstawie kart udostępnienia,  

      d) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, komisyjne brakowanie oraz 

przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę po uzyskaniu zezwolenia 

właściwego archiwum państwowego;  

25) współpraca z działem obsługi księgowo rachunkowej Zespołu w zakresie omawiania 

prawidłowości przygotowania dokumentacji do archiwizowania,  

26) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Zespół,  

w tym scentralizowanych zamówień publicznych obejmujących podległe szkoły i placówki 

na wybrany zakres towarów i usług, obejmujących w szczególności: 

 a) analizę planowanych wydatków Zespołu celem ustalenia właściwego trybu  

udzielania zamówień publicznych, 



 8 

b) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych,  

w tym ogłoszeń i SIWZ, 

        c) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, 

d) sporządzanie planów zamówień publicznych oraz sprawozdań z udzielonych 

zamówień publicznych, 

        e) prowadzenie rejestru  udzielonych zamówień publicznych.   

27) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem przez Zarząd umów nie wymagających 

zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w tym m.in. 

przygotowywanie lub weryfikowanie umów pod względem formalno-prawnym oraz 

prowadzenie rejestru umów, 

28) administrowanie siecią komputerową oraz systemami informatycznymi Zespołu, 

29) zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego w Zespole, w tym 

dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji, 

30) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania w Zespole,  

31) przygotowywanie specyfikacji zamówień na sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

dla Zespołu,  

32) zapewnienie usług serwisowych i nadzór nad ich wykonaniem,  

33) zamieszczanie oraz bieżąca aktualizacja informacji publicznych, w tym dokumentów   

urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 

w Kędzierzynie-Koźlu zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,  

35) realizowanie zadań pracodawcy w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,  

36) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie BHP i ppoż. przez podległe 

szkoły i placówki oświatowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  

37) przeprowadzanie doraźnych kontroli stanu BHP i ppoż. (tematycznych  

i kompleksowych) w nadzorowanych jednostkach,  

39) realizacja innych zadań w zakresie BHP przewidzianych aktualnymi przepisami prawa, 

40) nadzór nad utrzymywaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Zespołu. 

41) prowadzenie rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz rozliczeń pożyczek z funduszu 

mieszkaniowego wyodrębnionych przy ZFŚS, 

42) przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 

w zakresie zadań realizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania w 

Kędzierzynie-Koźlu oraz obsługiwane jednostki budżetowe i żłobki na podstawie 

wniosków złożonych przez kierowników tych jednostek. 

 

Zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień pracowników zatrudnionych na      

samodzielnych stanowiskach.  

 

  § 13. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:  

1) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i ochrony    

danych osobowych w Zespole (polityka bezpieczeństwa), 

     2) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności  

     przez: 

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie 

danych osobowych oraz opracowanie w tym sprawozdania dla administratora danych, 

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób 

przetwarzania danych osobowych oraz dokumentacji opisującej zastosowane 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, 
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c) zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, 

3) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, |z 

wyjątkiem danych zwolnionych z obowiązku rejestracji 

4) wykonywanie innych zleconych przez ADO obowiązków, jeżeli nie naruszy to 

prawidłowego wykonywania zadań wymienionych wyżej. 

 

§ 14. Do zadań radcy prawnego należy prowadzenie obsługi prawnej Zespołu oraz 

udzielanie porad prawnych dyrektorom publicznych szkół i placówek oświatowych,  

a w szczególności  

1) przygotowywanie, opiniowanie projektów przygotowywanych przez Zespół Zarządzeń 

Prezydenta, uchwał Rady Miasta, zarządzeń dyrektora, porozumień i umów zawieranych 

przez dyrektora Zespołu z kontrahentami zewnętrznymi,  

2) opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień, a także uchwał, zarządzeń  

i innych aktów o znaczeniu prawnym, przedłożonych do zaopiniowania,  

3) reprezentowanie Zespołu w postepowaniach sądowych na podstawie odrębnie 

udzielonego pełnomocnictwa procesowego, 

4) udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych zarówno na potrzeby Zespołu 

jak i dyrektorów obsługiwanych przez Zespół jednostek, 

5) udział w redagowaniu projektów umów, porozumień i uchwał nietypowych lub  

o skomplikowanym charakterze prawnym, 

6) rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji w zakresie spraw oświatowych, w tym  

w szczególności spraw kadrowych.  

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15. 1. Sprawy dotyczące: 

- czasu pracy, 

- polityki rachunkowości, 

- regulaminu kontroli zarządczej  

ustala Dyrektor Zarządu w drodze odrębnego zarządzenia. 

2. Szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiskach określają indywidualne zakresy 

czynności zatrudnionych pracowników 

 


