
 

ZARZĄDZENIE NR VIII/26/2019 

WÓJTA GMINY BARANÓW 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Baranów. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, ze zmianami) - zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Baranów przyjętym zarządzeniem Wójta 

Gminy Baranów Nr VII/228/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędowi Gminy Baranów, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami:  

Nr VII/236/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., Nr VII/354/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.,  

Nr VII/381/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. i Nr VII/382/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. - 

wprowadzam następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie „3) Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, 

Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta 

Gminy Baranów, Zastępcę Wójta Gminy Baranów, Sekretarza Gminy Baranów, Skarbnika 

Gminy Baranów – Głównego Księgowego Urzędu Gminy Baranów oraz Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie; 

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie „2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, 

Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację 

swoich zadań”; 

3) tytuł Rozdziału 4 otrzymuje brzmienie „Zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza 

Gminy i Skarbnika Gminy”; 

4) po § 13 do daje się § 13a w brzmieniu: 

„§ 13a. Do zadań Zastępcy Wójta należy: 

1) wspomaganie Wójta w zakresie prowadzenia bieżącej działalności Gminy i Urzędu; 

2) zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności; 

3) prowadzenie spraw z zakresu oświaty,  w tym: 

a) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sieci placówek oświatowych  

oraz obwodów szkolnych; 

b) sprawowanie nadzoru założycielskiego nad placówkami oświatowymi, w tym 

realizacja zadań organu prowadzącego wynikających z przepisów ustawy Prawo 

oświatowe i Karta Nauczyciela; 

c) prowadzenie baz danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej  

oraz obowiązującej sprawozdawczości; 

d) analizowanie i weryfikowanie danych dotyczących przyznawanej subwencji 

oświatowej, 

e) analiza przedłożonych przez placówki oświatowe projektów organizacji na dany rok 

szkolny i wyrażanie opinii co do ich zatwierdzenia; 

f) przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania w placówkach 

oświatowych, uzgadnianie ich ze związkami zawodowymi, 

g) wnioskowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorów placówek 

oświatowych, 

h) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów 

placówek oświatowych, organizowanie konkursów w tym zakresie; 



4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego; 

5) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek i ośrodków kultury; 

6) organizowanie konkursów na dyrektorów placówek kulturalnych; 

7) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej; 

8) prowadzenie spraw związanych z kulturą fizyczną i sportem, w tym: 

a) współpraca z organizacjami sportowymi działającymi na terenie Gminy, 

b) organizowanie imprez i zawodów sportowych, 

c) promocja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy. 

9) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad gminnymi placówkami oświatowymi, 

instytucjami kultury, bibliotekami i ośrodkiem pomocy społecznej.”; 

5) § 26 otrzymuje brzmienie „§ 26. Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma 

pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.”; 

6) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie „1. Wójt, Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy przyjmują 

interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków codziennie w miarę swoich możliwości 

czasowych.”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Baranów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku. 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

/-/ Mirosław Roman Grzelak 

  


