LESPOl
ADMIN ISTRACYJNO-FI NANSOWY
OBSlUGl SZKOl I ~RZEDSZKOU
GMINY LANCUT
37-100 tancut, ul.MickJewicza 2a

ZARZJ\DZENIE NR 412004

Kierownika Zespolu Administracyjno Finansowego
Obslugi Szk61 i Przedszkoli Gminy Lancut
z dnia 01 lipca 2004 r.
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zesporu Administracyjno Finansowego
Obsrugi Szk61 i Przedszkoli Gminy Lancut

§1
W Regulaminie Organizacyjnym Zesporu Administracyjno Finansowego Obsrugi Szk61 i
Przedszkoli Gminy Lancut wprowadza

si~ nast~pujqce

zmiany :

1. § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,, §2 pkt 1 Okreslone w Statl.lcie Zespolu, uchwalonym przez Radii Gminy Lancut uchwalq nr

XVIIII126104 z dnia 30 czerwca 2004 r. '.'
2. § 8 otrzymuje brzmienie:
,,§ 8 W Zespole tworzy sili nastliPll}qce stanowiska:
1. Kierownika

2. Glownego ksiligowego
3. Ds finansowo - ksiligowych
4. Ds kadrowych
5. Ds remontowo - inwestycyjnych
6. DsBHP
7. Informatyka" .
3. § 13 otrzymuje brzmienie:

,,§ 13 Do zadil11 i kompetencji pracownikow ds remontowo - inwestycyjnych naleZy:
1. Opracowywanie planow inwestycji i remontow, analiza i ocena wykonania planow.

2. Przygotowywanie umow w zakresie prac inwestycyjnych, remontowych oraz nadzor
nad ich realizacjq
3. Organizowanie i prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych w obslugiwanych
jednostkach. .
4. Wspolpraca z Wojtem Gminy w zakresie nabywania nowych obiektow dla potrzeb
oSwiaty oraz zbywanie zblidnych obiektow i gruntow oraz materialow z rozbiorki i innych
nie wykorzystanych w remonlach.
5. Dokonywanie przeglqdow technicznych obieklow oSwiatowych oraz informowanie 0
niezblidnych pracach remontowych.
6. Zalatwianie spraw zwiqzanych z ochronq srodowiska.
7. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi obiektow szkolnych
8. Sporzqdzanie sprawozdan GUS w zakresie realizowanych zadan stosownie do
obowiqzujqcych w tym zakresie przepisow.
9. Prowadzenie ewidencji obiektow i gruntow szkolnych oraz mieszkall sluzbowych.
Odpowiedzialnosc za przechowywanie archiwalne akt wynikajqcych z zakresli czynnosci.
10. Prowadzenie spraw zwiqzanych z uzupe!nianiem wpisow w ksiligach wieczystych
gruntow i obiektow, blidqcych w zarzqdzie Wojla Gminy LG11cut. "

4. Po § 14 dodaje

si~

§ 14a w nast. brzmieniu:

,,§ 14a Do zadan i kompetencji pracownik6w ds BHP nalety nadz6r BHP i p. poiarowy
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, a w szczeg6lnosci:
1. Analiza stanu BHP i p.poi w obslugiwanych jednostkach.
2. Okresowe przeglqdy kontrolne oraz skladanie raport6w w tym zakresie wraz z
uwagami i zaleceniami.
3. Fachowe doradztwo i pomoc przy podejmowaniu decyzji dotyczqcych odpowiedniego
wyposaienia pracownik6w w sprz~t i srodki ochrony osobistej.
4. Szkolenie pracownik6w.
5. Sporzqdzanie protokol6w powypadkowych.
6. Sporzqdzanie sprawozdan GUS w zakresie realizowanych zadGll stosownie do
obowiqzujqcych w tym zakresie przepis6w.
7. Opracowywanie norm i taryfikator6w przydzialu odzieiy ochronnej i srodk6w
ochrony.
§2

Zarz,\dzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
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