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Uchwała Nr  1450/77/III/2007
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 07.08.2007 r.

w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na podstawie art.41 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.)


Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Zmienia się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr 37/4/III /2006 z dnia 12 grudnia  2006 roku w ten sposób, że:

§ 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22

WYDZIAŁ EDUKACJI I NAUKI

Struktura organizacyjna:

	Dyrektor,

Zastępca Dyrektora,
Referat nadzoru organizacyjnego,
Referat ekonomiczno – finansowy,
Stanowisko ds. kadrowych,
Sekretariat.

	Zakres działania: 
	Referat nadzoru organizacyjnego:
	inicjowanie, koordynowanie i realizowanie zadań strategicznych z zakresu edukacji i nauki określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
na lata 2000 – 2020,

projektowanie rozwoju i kierunków kształcenia w szkołach, placówkach oświatowych, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie,
wykonywanie nadzoru nad podległymi jednostkami w zakresie działalności statutowej, organizacyjnej i administracyjnej, 
	współorganizowanie wymiany i współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty,
współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji publicznej,
organizowanie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej, realizowanie umów zawieranych 
w wyniku tego konkursu,
organizowanie konkursu na stypendia Województwa Śląskiego dla uczniów 
i studentów oraz realizacja tych stypendiów,
prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, w tym przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 
się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
prowadzenie rejestru zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,
prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej, w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej,
prowadzenie spraw dotyczących przyznawania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających 
z opieki zdrowotnej,
koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem przez podległe jednostki funduszy strukturalnych.

2)  Referat ekonomiczno – finansowy: 
	opracowywanie projektów planu finansowego w części dotyczącej zakresu działania Wydziału i podległych jednostek,

opracowywanie okresowych harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetowych Wydziału i podległych jednostek,
	sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań budżetowych,
wykonywanie nadzoru w zakresie gospodarki finansowej w podległych jednostkach,
tworzenie i aktualizacja baz danych dotyczących działalności podległych jednostek,
aktualizowanie, udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
wprowadzanie zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego i przekazywanie ich, w formie pisemnej, do Wydziału Inwestycji,
współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 
w zakresie danych dotyczących podległych jednostek.

	Stanowisko ds. kadrowych: 

	prowadzenie spraw osobowych dyrektorów podległych jednostek,

prowadzenie spraw dotyczących powoływania i odwoływania dyrektorów 
w podległych jednostkach,
prowadzenie spraw związanych z procedurą przyznawanie nagród i odznaczeń,
opracowywanie rocznych planów kontroli w podległych jednostkach 
oraz sprawozdań z ich realizacji.

	Sekretariat: 
	prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wykonywania uchwał Zarządu i Sejmiku,

obsługa i zaopatrzenie Wydziału,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Wydziału, w tym ewidencji pism przychodzących i wychodzących,
dystrybucja spraw pomiędzy pracowników Wydziału,
prowadzenie ewidencji mienia w Wydziale.”



W § 29 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 29 
WYDZIAŁ OBSŁUGI PRAWNEJ

1. Struktura organizacyjna:
	Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału
Radcy prawni
Stanowiska ds. obsługi prawnej
Sekretariat.”

W załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego, wpis: „Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Grzegorz Szpyrka”, w zakresie Wydziału Edukacji i Nauki, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego, w zakresie Wydziału Edukacji i Nauki oraz Wydziału Obsługi Prawnej, otrzymuje brzmienie, określone w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Janusz Moszyński 	     - Marszałek Województwa                 .................................

Sławomir Kowalski          - Wicemarszałek Województwa         ..................................

Grzegorz Szpyrka	     - Wicemarszałek Województwa           .................................

Jarosław Kołodziejczyk    - Członek Zarządu		         .................................

Marian Ormaniec      	       - Członek Zarządu	                     ...............................




