UCHWALA NR 507/2014
ZARZ^DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 9 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w Rcgulaminic Organizacyjnym Powiatowego Centrum / a r / i i d / a n i a
Oswiata w Piotrkowie Trybunalskim
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(j. t. Dz. U. z 2013 r, poz. 595 z pozniejszymi zmianami)
Zarzqd Powiaty w Piotrkowie Trybunalskim
Hchwala, co nastqpuje:
§1.W zalaczniku do uchwaly Mr 314/2013 Zarzadu Powiatu w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Zarzadzania Oswiata w Piotrkowie Trybunalskim, \\prowadza sie
nastepujace zmiany:
1. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
.. 1) Gtovvny Ksiegowy
- GK;
2) stanowisko ds. rozliczen finansowych
- K-I;

3) stanowisko ds. ksiegowari

- K-II;

4)
5)
6)
7)

- K-III;
- K-IV;
- ZO;
- ZB;

stanowisko
stanowisko
stanowisko
stanowisko

ds. wynagrodzen
ds. planowania. analiz i sprawozdari
ds. organizacji edukacji
ds. administracji i logistyki

8) stanowisko ds. pomocy i obslugi

- PO".

2. W§ 11
1) wpunkcie 5) dodaje sie litere ..z" w brzmieniu:
,,z) opracowywanie na podstawie wnioskow zgloszonych przez dyrektorow placowek
oswiatowych projektow planow w zakresie zadan remontowych i inwestycyjnych".

2) skresla sie dotychczasowa tresc punktu 6);
3) dotychczasowa tresc punktu 7) oznacza sie jako punkt 6):
4) w punkcie 6) - po zmianie numeracji - dodaje si^ litery; o - p. w brzmieniu:
..o) prowadzenie spraw zwiazanych z opisem przedmiotu zamowienia, szacowaniem
jego wartosci oraz przygotowywaniem dokumentow niezbednych do zawarcia umow
na realizacje zamowienia".
,.p) opracowywanie regulaminow i instrukcji zwiazanych z procesem udzielania zamowieh
publicznych w PCZO".

5) dodaje sie punkt 7) w brzmieniu:
..7) do zadan na stanowisku ds. pomocy i obslugi nalezy:
a) przyjmowanie. rejestrowanie w rejestrach ksiegowych taktur. rachunkow i innych
dokumentow ksiegowych. ktore wplywaja do PCZO.

b) przeprowadzanie identyfikacji dowodow ksiegowych celem ich wlasciwego skierowania
do realizacji,
c) pomoc w formalno - rachunkowej kontroli dowodow ksiegowych, prz\e
do ujecia w operacjach tinansowo - gospodarczych.
d) ksiegowanie pod nadzorem doswiadczonego pracownika,
e) prowadzenie rejestru drukow scislego zarachowania dla PCZO zgodnie z Regulaminem
drukow scislego zarachowania,
f) pomoc w przygotowywaniu /akupow i reali/acji dostaw w oparciu o ustawe Prawo
Zamowien Publicznych i stosowne zarzadzenia Dyrektora PCZO niezbedne w obsludze
logistyczno - administracyjnej biura,
g) udzielanie organizacyjnego wsparcia dla stanowisk merytorycznych do prawidlowego
ich funkcjonowania. w tym zapewnienie wlasciwego zaopatrzenia w artykuly niezbedne
do wykonywania obowiazkow. sporzadzanie wypisow. kserokopii. techniczna obsfuga
stanowisk w PCZO,
h) przygotowywanie korespondencji wychod/acej. provvad/enie pocztowej ksiazki
nadawczej. dostarczanie przesylek na poczte i do adresatow na terenie miasta.
i) prowadzenie gospodarki magazynowej w PCZO zgodnie z obowiazujacymi zasadami.
sporzadzanie kartotek i intbrmacji z wykorzystania materialow biurowych.
j) prowadzenie i obsluga techniczna platformy e-PUAP oraz przyjmowanie i weryfikacja
zapytan o udzielenie informacji publicznej. pomoc w przygotowywaniu odpowiedzi,
k) pomoc \ prowadzeniu ewidencji wyposazenia i srodkow trwalych w PCZO zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
1) sporzadzanie protokolow do przekazywania akt z poszczegolnych stanowisk do skladnicy
dokumentacji archiwalnej PCZO".
3. Zalacznik. o ktorym mowa w § 12 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Zarzadzania Oswiata w Piotrkowie Trybunalskim. traci moc a w jego miejsce wprowadza sie nowy.
ktory stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2.

Wykonanie

uchwaly

powierza

sie

Dyrektorowi

Powiatowego

Zarzadzania Oswiata w Piotrkowie Trybunalskim.

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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