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UCHWAŁA NR ..QQ~~I.~~,J~~.JJjJi)
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia .~J..~1~~.2020r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Kolskiego postanawia, co
następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0025.37.45.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 4 lipca 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole, wprowadza się
następujące zmiany:

1. § 6 ust. 3 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
,,3. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydziały, które przy oznakowaniu używają symboli, odpowiednio:
a) Biuro Rady i Zarządu
b) Wydział Finansów
c) Wydział Kadr, Płac i Zdrowia
d) Wydział Organizacyjny
e) Wydział Architektury i Budownictwa
f) Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska
g) Wydział Komunikacji i RuchuDrogowego
h) Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
i) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
j) Wydział Inwestycji i Rozwoju
k) Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty
I) Referat ds. Zamówień Publicznych
m) Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania
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2. § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5.Wicestaroście bezpośrednio podlegają:

1) Wydział Inwestycji i Rozwoju,w tym: Referatds. Zamówień Publicznych,
2) Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, w tym: Referat ds. Obsługi FinansowejOświaty,
3) Wydział Nieruchomości i Środowiska."

3. § 17 ust. 3 pkt. 17) otrzymuje brzmienie:
,,17) Współdziałanie z wydziałem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe w zakresie
realizacji zadań w dziedzinie ochrony ludności i mienia, zarządzania kryzysowego, obrony
cywilnej i obronności."

4. W § 35 ust. 1 skreśla się pkt. 14), 24) i 25), a pkt. 26) otrzymuje brzmienie:
,,26) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw
adm in istracyjnych."

5. Po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:
II§ 35a. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - OPF

Do podstawowych zadań Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty należy:



1) analiza prawidłowości naliczania subwencji oświatowej,
2) określenie zasad gospodarki finansowej szkół i placówek,
3) przygotowanie planów finansowych szkół i placówek w oparciu o wskaźniki

obowiązujące w danym roku,
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych,
5) wykonywanie obowiązków w zakresie obsługi finansowo - księgowej jednostek

oświatowych, a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów ustawy o
finansach publicznych,

6) prowadzenie rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek
oświatowych Powiatu Kolskiego,

7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostek oświatowych,
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z

planem finansowym jednostek oświatowych oraz kompletności i rzetelności
dokumentów,

9) wykonywanie obowiązków w zakresie pełnej obsługi kadrowo- płacowej jednostek
oświatowych,

10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę oraz przewidzianych
przepisami prawa,"

6. W § 36 ust. 1 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu:
,,11) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach
wodnych."

§ 2. Załączniki nr 1 Regulaminu Organizacyjnego, otrzymują brzmienie zawarte w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Starosta - Robert Kropidłowski

Wicestarosta - Sylwester Chęciński .

CzłonekZarządu-WaldemarBana7~ .

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki .

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025 ..9.t.A~.~.~.2020

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia r.p1~~w.,w2020 r.

Zgodnie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. S11), do zadań zarządu powiatu należy uchwalanie i
tym samym dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

o

Zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole są wynikiem
podjętej przez Radę Powiatu Kolskiego Uchwały Nr XXVII/210/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansów szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. Zgodnie z uchwałą z dniem 1 września 2020
roku organizuje się wspólna obsługę kadrową, płacową oraz finansową dla szkól i placówek
oświatowych, dla których powiat kolski jest organem prowadzącym. Przyjęcie takiego
rozwiązania jest uzasadnione ze względu na niskie koszty prowadzenia obsługi w tej formie,
jak również fachowość obsługi, wzajemne zastępstwo oraz gwarancję stosowania jednolitych
zasad na poziomie powiatu we wszystkich placówkach.

W związku z tym, że wspólną obsługę w ww. zakresie prowadzić będzie Starostwo
Powiatowe w Kole powstała konieczność dostosowania zapisów Regulaminu organizacyjnego
i utworzenie w strukturze organizacyjnej Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty.

Zmiany w strukturze organizacyjnym w zakresie utworzenia Referatu ds. Obsługi
Finansowej Oświaty odzwierciedla schemat organizacyjny Starostwa, Stanowiący załącznik
do uchwały.
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