
UCHWAŁA NR 146/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju uchwalonym Uchwałą 
967/2018 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 43 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem szkół i placówek publicznych, których prowadzenie 
należy do zadań własnych powiatu, określonych w art. 8 ust. 16 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe,.”;

2) W § 43 pkt 7 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) udziałem w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.”;

3) W § 43 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie spraw związanych z:

a) wydawaniem zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,

b) tworzeniem lub likwidacją szkoły lub placówki publicznej,

c) łączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespoły i wyłączaniem szkół różnych typów 
lub placówek z zespołów szkół,

d) rozwiązywaniem zespołów szkół lub placówek,

e) prowadzeniem ewidencji  szkół i placówek niepublicznych oraz ich dotowaniem,

f) wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji  szkół i placówek niepublicznych,

g) ustalaniem planu sieci publicznych  szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, po 
uzyskaniu stosowanych opinii,

h) powoływaniem rady oświatowej, ustalaniem składu i zasad wyboru członków oraz ustalaniem 
regulaminu jej działania,

i) zawieraniem porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nie ustalonych
w ustawie o związkach zawodowych,

j) zawieraniem ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi dla danego szczebla 
jednostek samorządu terytorialnego ponadzakładowymi organizacjami  zrzeszającymi nauczycieli,

k) określaniem zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 
ustalony plan zajęć jest  różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

l) określaniem zasad udzielania obniżek nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz przyznawaniem zwolnień od obowiązku realizacji 
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
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m) wyrażaniem zgody na realizację godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów
i wicedyrektorów szkół oraz innych nauczycieli korzystających z obniżonego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, w przypadkach, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji 
ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale,

n) ustalaniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych,

o) kierowaniem uczniów do  szkół specjalnych,

p) kierowaniem nieletnich do  młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii,

q) systemem informacji  oświatowej,

r) opracowaniem zasad oraz corocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego  
nauczycieli,

s) realizacją zadań związanych z przyznawaniem stypendiów,

t) załatwianiem spraw związanych ze zwalnianiem z całości lub części opłat za wyżywienie 
wnoszonych przez rodziców wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz opłat 
za zakwaterowanie w internacie szkoły ogólnodostępnej,

u) załatwianiem spraw związanych z organizacją zajęć i ustalaniem liczby wychowanków 
w grupach w placówkach  oświatowo – wychowawczych.”.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju jest
niezbędne z powodu zmiany regulacji prawnej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy
z dnia 24 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i zasadne.
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