Uchwała nr 2234/415/ /II /2006
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 31.10.2006 roku

w sprawie

zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” 
w Katowicach

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)i § 9 ust. 1 Statutu RODN „WOM” w Katowicach.

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala

§ 1.

Zmienia się statut Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” 
w Katowicach przyjęty uchwałą Sejmiku nr II/19/13/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 w ten sposób, że:

1)	w § 2 ust. 1 dodać punkt 7 w brzmieniu: „ prowadzenie działań na rzecz doskonalenia i kształcenia pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki z terenu województwa śląskiego, w zakresie zarządzania oświatą.”

2)	w § 2 dodać ust. 5 w brzmieniu: „Placówka może wykonywać zadania dodatkowe w tym m.in. organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych oraz innych form kształcenia nauczycieli, w tym kursów doskonalących”.

3)	w § 3 ust.3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
    „jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników i decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników placówki, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom oraz występowania w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników”

4)	§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ W placówce tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
   1. wicedyrektor do spraw doskonalenia nauczycieli ,
   2. zastępca dyrektora do spraw administracyjno - ekonomicznych,
   3. (skreślony)
4.główny księgowy.”

5)	§ 9 otrzymuje brzmienie:
„Przepisy końcowe
     1.Zmian w statucie dokonuje Zarząd Województwa Śląskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora placówki, po zasięgnięciu opinii komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej do spraw edukacji. 
     2. (skreślony).
     3.Placówka używa pieczęci:
    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w w Katowicach
    ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7
    40-132 Katowice”.
    4. (skreślony).
    5. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
    6. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa     Śląskiego.”
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Michał Czarski - Marszałek Województwa			.........................
2. Sergiusz Karpiński	- Wicemarszałek Województwa	.........................
3. Jan Grela - Wicemarszałek Województwa			……………….
4. Marian Jarosz - Członek Zarządu				.........................
5. Wiesław Maras - Członek Zarządu				.........................

