
ZARZJ\DZENIE Nr84l,<& NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 46 maja 2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia szczeg61owego wykazu zadan realizowanych 
przez Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi~zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz § 56 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi, stanowi~cego zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta 
Lodzi, zmienionego zarz~dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 
31 maja 2012 r., Nr 2526NII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 
2012 r., Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., 
Nr 3056/VII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., Nr 3230NII12 z dnia 30 paidziemika 2012 r., Nr 
3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., Nr 
3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., 
Nr 3822NII13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 4137NII13 z dnia 10 maja 2013 r., 
Nr 4469NII13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., 
Nr 4832NII13 z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., 
Nr 5328/VII13 z dnia 15 listopada 2013 r., Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., 
Nr 5651NII14 z dnia 24 stycznia 2014 r., Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., 
Nr 5886NII14 z dnia 10 marc a 2014 r., Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., 
Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., Nr 6793NII14 z dnia 31 lipca 2014 r., 
Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14 z dnia 2 grudnia 2014 r., 
Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 z dnia 19 stycznia 2015 r., 
Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 3 marca 2015 r., 
Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 2015 r., 
Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., Nr 2411/VIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r., 
Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIII16 z dnia 26 lute go 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r., 
Nr 4384/VIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 4868NIII16 z dnia 21 listopada 2016 r., 
Nr 4932NIII16 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 5095NIII16 z dnia 30 grudnia 2016 r., 
Nr 5247NIII17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr 5476NIII17 z dnia 10 marca 2017 r., 
Nr 5637NIII17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 5709NIII17 z dnia 10 kwietnia 2017 r., 
Nr 6100/VIII17 z dnia 26 maja 2017 r., Nr 6209NIII17 z dnia 12 czerwca 2017 r., 
Nr 6404NIII17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 6531NIII17 z dnia 18 lipca 2017 r., 
Nr 6754NIII17 z dnia 23 sierpnia 2017 r., Nr 7098NIII17 z dnia 19 pazdziemika 2017 r., 
Nr 7204NIII17 z dnia 9 listopada 2017 r., Nr 7565NIII17 z dnia 29 grudnia 2017 r., 
Nr 7987NIII18 z dnia 12 marca 2018 r. i Nr 8337/VII/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zatwierdzam szczegolowy wykaz zadan realizowanych przez Wydzial Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi, stanowi~cy zal~cznik 
do niniejszego zarz~dzenia. 



§ 2. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukaeji 
w Departameneie Spraw Spoleeznyeh Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 3. Traei moe zarz~dzenie Nr 6107NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26 maja 
2017 r. w sprawie zatwierdzenia szezegolowego wykazu zadan realizowanyeh przez Wydzial 
Edukaeji w Departameneie Spraw Spoleeznyeh Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz~dzenie wehodzi w zycie z dniem wydania. 
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Lp. 

1. 

Zal<\ccznik 
do zarz~dzenia Nd~42,g NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AG maja 2018 r. 

SZCZEGOLOWY WYKAZ ZADAN 
REALIZOW ANYCH PRZEZ WYDZIAL EDUKACJI 

W DEPARTAMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH URZF;DU MIASTA LODZI 

I. Oddzial Ekonomiczny 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

Sprawowanie nadzoru nad dzialalnosci<\c sZkOlj art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo j wlasne gminy 
i placowek oswiatowych prowadzonych przez miasto oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z po in. zm.) i powiatu 
Lodi oraz nad Centrum Uslug Wspolnych Oswiaty 
w zakresie spraw finansowych poprzez: I art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
1) przygotowanie wytycznych dla szkol i placowek (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 

w zwi¢u z przygotowywaniem projektu budZetu; 
2) przekazywanie szkolom i placowkom oswiatowym I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych 

informacji 0 kwotach dochodow i wydatkow (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z poin. zm.) 
przyj~tych w uchwale budzetowej; 

3) weryfikacj~ przedkladanych projektow planow 
i planow finansowych szkol placowek 
oswiatowych; 

4) obslug~ systemow informatycznych w zakresie 
planowania budzetu poszczegolnych szkol 
i placowek oswiatowych; 

5) monitoring realizacji jednostkowych budzetow przez 
szkoly i placowki oswiatowe; 

6) weryfikacj~ prawidlowosci dysponowania przez 
szkoly i placowki oswiatowe przyznanymi srodkami 
budzetowym oraz pozyskanymi srodkami 
pochodz<\ccymi z innych irodel na podstawie 
przekazanychQrzez jednostki dokumentow; 

rozporz~dzenie Ministra Finansow z dnia 7 grudnia 2010 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budzetowych i samorz<\cdowych zakladow budzetowych (Oz. U. 
z 2015 r. poz. 1542) 

rozporz<\cdzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodow oraz srodkow pochodz<\ccych ze irodel zagranicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z poin. zm.) 

uchwala Nr XCI/1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z poin. zm.) 
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7) weryfikacj~ skladanych przez szkoly i plac6wki 
oswiatowe sprawozdan finansowych pod wzgl~dem 
zgodnosci ich z planem, zatwierdzonym budzetem 
oraz pod wzgl~dem formalno-rachunkowym; 

8) sporz£tdzanie zbiorczych rocznych sprawozdan 
finansowych na podstawie jednostkowych 
sprawozdan skladanych przez szkoly i plac6wki 
oswiatowe; 

9) sprawdzanie poprawnosci naliczenia srodk6w 
finansowych. 

2. 1 SporZ£tdzanie zbiorczego bilansu, wraz z niezb~dnymi 
materialami dotycz£tcymi nadzorowanych szk61 
i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez miasto -
na potrzeby bilansu skonsolidowanego miasta Lodzi. 

3.1 Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatk6w 
i dochod6w budzetu miasta Lodzi w cz~sci dotycz£tcej 
Wydzialu, w szczeg61nosci: 
1) przygotowywanie material6w planistycznych do 

projektu budzetu miasta w cz~sci dotycz£tcej oswiaty 
oraz projekt6w plan6w i plan6w dochod6w 
i wydatk6w w zakresie realizowanych zadan; 

2) opracowywanie propozycji podzialu srodk6w, 
dla szk61 i plac6wek oswiatowych prowadzonych 
przez miasto oraz na poszczeg61ne zadania 
realizowane przez Wydzial; 

3) przekazywanie srodk6w dla szk61 i plac6wek 
oswiatowych prowadzonych przez miasto; 

4) wnioskowanie 0 wprowadzenie zmian w budzecie 
i planach finansowych Wydzialu oraz szk61 
i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez 

zarz£tdzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia termin6w obowi<lZuj£tcych w procesie 
przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz 
projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Lodzi 

coroczne zarz£tdzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzor6w 
material6w planistycznych niezb~dnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

§ 39 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zal£tcznik do zarz£tdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

Zasady sporz£tdzania, przekazywania i kontroli sprawozdan I wlasne gminy 
finansowych za 2017 rok, skonsolidowanego bilansu za 2017 rok i powiatu 
oraz informacji 0 stanie mienia komunalnego Miasta Lodzi 
(zal£tcznik do zarz£tdzenia Nr 7413NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 11 grudnia 2017 r.) 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6in. zm.) i powiatu 

ustawa z dnia 29 wrzesma 1994 r. 0 rachunkowosci 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z p6in. zm.) 

rozporz£tdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 
2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. poz. 109) 

rozporZ£tdzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczeg610wej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, 
przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodz£tcych ze ir6del 
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z p6in. zm.) 

rozporz£tdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesma 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budZetu 
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miasto; 
5) sporz'l.dzanie projektow harmonogramow 

i harmonogramow realizacji dochodow i wydatkow 
oraz nadzor nad ich realizacj'l.; 

6) obsluga systemow informatycznych w zakresie 
planowania budzetu Wydzialu; 

7) wnioskowanie 0 wprowadzenie zmian w budzecie 
w zakresie spraw zwi<\Z<lnych z inicjatywami 
lokalnymi, uchwalami jednostek pomocniczych 
miasta oraz zadaniami realizowanymi w ramach 
budzetu obywatelskiego; 

8) prowadzenie ewidencji zaangaZowania wydatkow 
i dochodow wedlug szczegolowej klasyfikacji 
dochodow i wydatkow, w tym wydatkow 
strukturalnych; 

9) kontrola formalno-rachunkowa faktur/rachunkow 
oraz przedkladanie ich do zatwierdzenia i do 
zaplaty; 

10) skladanie comleSH~cznego zapotrzebowania na 
srodki finansowe dla Wydzialu oraz nadzorowanych 
szkol i placowek; 

11) kontrola zgodnosci kwot naleznych z faktycznymi 
przelewami z Wydzialu Ksi~gowosci; 

panstwa, budzetow jednostek samorz'l.du terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorz'l.dowych zakladow budzetowych, 
pailstwowych funduszy celowych oraz pailstwowych jednostek 
budzetowych maj'l.cych siedzib~ poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Oz. U. poz. 1911) 

rozporz'l.dzenie Ministra Finansow z dnia 4 marca 2010 r. 
w sprawie sprawozdan jednostek sektora finansow publicznych 
w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773) 

uchwala Nr XCII1608/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej 
(z poin. zm.) 

zarz'l.dzenie Nr 6529NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 lipca 
2017 r. w sprawie ustalenia terminow obowi¥uj'l.cych w procesie 
przygotowania projektu uchwaly budzetowej miasta Lodzi oraz 
projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
miasta Lodzi 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia 
budzetu miasta Lodzi 

12) rozliczanie, w zakresie finansowym, 
przekazanych placowkom oswiatowym; 

srodkow I uchwala Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 

13) prowadzenie ewidencji finansowo-ksi~gowej 

przeplywu srodkow pieni~znych w zakresie 
realizacji budzetu przez Wydzial i nadzorowane 
szkoly i placowki oswiatowe oraz prowadzenie 
obslugi rachunkow bankowych dla przeplywu 
srodkow finansowych; 

14) sporz'l.dzanie sprawozdan finansowych, analiz 
i informacji z wykonania budzetu przez Wydzial 
oraz szkoly i placowki oswiatowe prowadzone przez 
miasto. 

27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Lodzi na lata 2018-2040 (z pom. zm.) 

coroczne zarz'l.dzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozeil do 
projektu budzetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia wzorow 
materialow planistycznych niezb~dnych do opracowania projektu 
budzetu miasta Lodzi 

zarz'l.dzenie Nr 5294NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wnioskow 
o dokonanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 
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4.1 Sprawdzanie poprawnosci naliczenia 
oswiatowej. 

Procedura sporz'l.dzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
kom6rek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (za1'l.cznik do zarz'l.dzenia Nr 521 ONI/13 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 2013 r.) 

§ 6 zarz'l.dzenia Nr 7321NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie wskazania kom6rek organizacyjnych 
prowadz'l.cych obslug~ finansowo-ksi~gow'l. w Urz~dzie Miasta 
Lodzi 

Zasady rachunkowosci obowi<\Zuj'l.ce w Urz~dzie Miasta Lodzi 
(za1'l.cznik do zarz'l.dzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (zal'l.cznik do zarz'l.dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6zn. zm.) 

Zakladowy plan kont dla Urz~du Miasta Lodzi (zal'l.cznik 
do zarz'l.dzenia Nr 6911NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
22 wrzesnia 2017 r.) 

subwencji I coroczne rozporutdzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie I wlasne gminy 
sposobu podzialu cz~sci oswiatowej subwencji og6lnej dla jednostek i powiatu 
samorz'l.du terytorialnego 

coroczna informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuj'l.ca 
"metryczk~" subwencji oswiatowej na dany rok wraz z wykazem 
plac6wek obj~tych subwencj'l. 

5.IOpracowywanie zbiorczych sprawozdaIi dotycz'l.cych I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych I wlasne gminy 
mienia komunalnego b~d'l.cego w dyspozycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z p6zn. zm.) i powiatu 
nadzorowanych szk61 i placowek oswiatowych. 

6.1 Prowadzenie spraw zwi<\Zanych z rozliczaniem skladek I art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki I zlecone gminie 
na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczni6w nie zdrowotnej finansowanych ze srodk6w publicznych i powiatowi 
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pozostaj~cych na wyl~cznym utrzymaniu osoby I (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z pMn. zm.) 
podlegaj~cej ubezpieczeniu w zakresie: 

1) przyjmowania ze szkol i placowek oswiatowych 
prowadzonych przez miasto zapotrzebowania na 
srodki finansowe; 

2) przekazywania zbiorczego mlesH~cznego 

zapotrzebowania na srodki finansowe do Wydzialu 
BudZetu; 

3) przekazywania srodkow finansowych otrzymanych 
z Wydzialu Budzetu do szkol i placowek 
oswiatowych prowadzonych przez miasto; 

4) weryfikacji skladanych przez szkoly i placowki 
oswiatowe sprawozdan finansowych z realizacji 
zadania; 

5) przygotowania zbiorczego mlesl<tcznego 
sprawozdania finansowego na podstawie 
jednostkowych sprawozdail skladanych przez szkoly 
i placowki oswiatowe oraz przekazanie go do 
Wydzialu Budzetu. 

z zakresu 
administracj i 
rz~dowej 

7.1 Udost<tpnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost<tpie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 
wykorzystywania, b<td'l.cych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, z poin. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z poin. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost<tpniania informacji 
publicznej (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z po in. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost<tpniania informacji 
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8. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz(!dzania Kontaktami z Mieszkailcami. 

sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (zal(!cznik 
do zarz(!dzenia Nr 3929NIV16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal(!cznik nr 1 do rozporz(!dzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kanceiaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal(!cznik nr 6 do rozporz(!dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

6 



II. Oddzial Organizacji Szk61 Publicznych 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. I Prowadzenie spraw zwi,!zanych z: I art. 8 ust. 15 i 16 i art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne gminy 
1) zakladaniem i likwidacj,! szkol podstawowych oraz oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) i powiatu 

2. 

3. 

4. 

szkol ponadpodstawowych; 
2) zakonczeniem dzialalnosci przez publiczne gimnazja; art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
3) tworzeniem rozwi'\Zywaniem zespolow szkol wprowadzaj,!ce ustaw~ - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. 

i placowek. poz. 60, z poin. zm.) 

Nadzor nad publicznymi szkolami dla dzieci i mlodziezy 
oraz dla doroslych, Lodzkim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi oraz 
Centrum Ksztalcenia Zawodowego Ustawicznego 
w Lodzi w zakresie: 
1) przestrzegania przepisow dotycz,!cych organlzaCJI 

pracy nadzorowanych szkol i placowek oswiatowych; 
2) przestrzegania obowi'\Zuj,!cych przepisow dotycz'!cych 

bezpieczenstwa higieny pracy pracownikow 
i uczniow. 

art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) i powiatu 

§ 39 ust. 3 pkt 2 i 7 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi (zal,!cznik do zarZ<tdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

Opracowanie projektow planow SteCI 
podstawowych, szkol ponadgimnazjalnych 
ponadpodstawowych oraz ich aktualizacja. 

szkOll art. 39 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne gminy 
szkol oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) i powiatu 

Zatwierdzanie organizacji pracy publicznych 
i placowek oswiatowych oraz aneksow do nich. 

art. 218 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 f. - Przepisy 
wprowadzaj,!ce ustaw~ - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60, z poin. zm.) 

szkoll art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) i powiatu 

§ 17 ust. 6 rozporZ<tdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 
marca 2017 r. w sprawie szczegolowej organizacji publicznych 
szkol i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649, z poin. zm.) 
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Koordynowanie i nadzorowanie 
do szkol podstawowych, 

procesu rekrutacji 1 rozdzial 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe 1 wlasne gminy 
ponadpodstawowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) i powiatu 

5. 

i ponadgimnazjalnych. 

6. I Przygotowywanie informacji 0 stanie realizacji zadaill art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe 1 wlasne gminy 
oswiatowych w zakresie spraw nadzorowanych przez (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) i powiatu 
Oddzial za poprzedni rok szkolny, w tym 0 wynikach 
egzaminow oraz 0 wynikach nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez Lodzkiego Kuratora Oswiaty oraz 
opracowywanie danych zbiorczych dotyclltcych 
nadzorowanych szkol i placowek oswiatowych oraz 
dokonywanie analiz i ocen porownawczych. 

7. I Wnioskowanie do dyrektorow szkol i placowek I art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe 1 wlasne gminy 
oswiatowych oraz do organu nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) i powiatu 

8. 

9. 

10. 

w sprawach dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej 
i opiekmiczej dotycz<tcej nadzorowanych szkol i placowek 
oswiatowych. 

Prowadzenie spraw zwi<\Zanych z realizacj<t zalecen 
i decyzji wydanych przez organ nadzoru pedagogicznego. 

Kontrolowanie spelniania obowi<\Zku nauki, 
w szczegolnosci: 
1) prowadzenie ewidencji spelniania obowi<\Zku nauki; 
2) stosowanie srodkow egzekucyjnych, tj. nakladanie na 

ustawowego przedstawiciela dziecka grzywny w celu 
przymuszenia do spelnienia przez dzieci 
i mlodziez obowi<\Zku regulamego uczyszczania na 
obowi<\Zkowe zajycia edukacyjne w przedszkolu 
i zajycia szkolne. 

Ustalanie, w porozumieniu z dyrektorami nadzorowanych 
szkol i placowek oswiatowych organizacji nauczania 
indywidualnego dla uczniow posiadaj<tcych orzeczenie 
o potrzebie nauczania indywidualnego. 

art. 55 ust. 8 i art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -I wlasne gminy 
Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) i powiatu 

art. 33 ust. 2, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -I wlasne gminy 
Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) i powiatu 

art. 119-126 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 
zpozn. zm.) 

art. 127 ust. 2 i 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 1 wlasne gminy 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) i powiatu 

rozporz<tdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 
2014 r. w sprawie indywidualnego obowi<\Zkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 
dzieci i mlodziezy (Dz. U. poz. 1157, z pozn. zm.) 
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11. I Wsp61praca z dyrektorami nadzorowanych SZk611 art. 127 ust. 4 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne gminy 
i plac6wek oswiatowych w zakresie organizacji zaj~c, oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z p6:m. zm.) i powiatu 
kt6re wspomagaj<l: usprawnianie zaburzonych funkcji, 
rewalidacj~ i resocjalizacj~ oraz zapewniaj<l: 
specjalistyczn<l: pomoc i opiek~ dla uczni6w posiadaj<l:cych 
orzeczenia 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego. 

12. I Zapewnianie uczniom posiadaj<l:cym orzeczenie I art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne gminy 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego odpowiedniej formy oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z p6zn. zm.) i powiatu 
ksztalcenia w oddzialach integracyjnych w szkolach 
publicznych prowadzonych przez miasto L6dz. 

13. I Prowadzenie spraw w zakresie ustalania zawod6w, I art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne powiatu 
w kt6rych ksztalci szkola w porozumieniu z dyrektorami (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z p6zn. zm.) 
szk61 prowadz<l:cych ksztalcenie zawodowe. 

14. I Prowadzenie spraw zwi<\Zanych z dofinansowaniem I art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne powiatu 
pracodawcom koszt6w ksztalcenia mlodocianych (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z p6zn. zm.) 
pracownik6w w zakresie przyuczenia do zawodu 
i nauki zawodu. 

15. I Podejmowanie dzialaIi maj<l:cych na celu udzielenie dotacji 
celowej na wyposaZenie szk61 w podr~czniki, materialy 
edukacyjne i materialy cwiczeniowe, w tym m.in.: 
1) pozyskiwanie informacji oraz przygotowywanie danych 

zbiorczych do wniosk6w 0 udzielenie dotacji celowej; 
2) przekazywanie do wojewody ww. wniosk6w, korekt 

i rozliczen. 

art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 paidziemika 2017 r. 0 finansowaniu I zlecone gminie 
zadan oswiatowych (Oz. U. poz. 2203) i powiatowi 

z zakresu 
§ 4 rozporz<l:dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca administracji 
2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposaZenie szk61 rZ<l:dowej 
w podr~czniki, materialy edukacyjne i materialy cwiczeniowe 
w 2018 r. (Dz. U. poz. 655) 

16. I Przygotowywanie corocznych danych szacunkowych oraz I coroczna uchwala Rady Ministr6w w sprawie 
zbiorczych dotycZ<l:cych ustalenia liczby uczni6w programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" 

Rz<l:dowego I zlecone gminie 
i powiatowi 

uprawnionych w celu przygotowania wniosku 
o otrzymanie dofinansowania do zakupu podr~cznik6w 
w ramach rZ<l:dowego programu "Wyprawka szkolna" 
i wysokosci dotacji na realizacj~ zadania oraz rozliczenie 
merytoryczne dotacji, a takZe przekazywanie 
do wojewody wniosku oraz rozliczenia programu. 

coroczne rozporz<l:dzenie Rady Ministr6w w spraWle 
szczeg610wych warunk6w udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podr~cznik6w i materia16w edukacyjnych 

z zakresu 
administracji 
rZ<l:dowej 
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17. I Przyjmowanie i przekazywanie do dalszej realizacji art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 0 dochodach I wlasne gminy 
wnioskow zbiorczych ze szkol dotycz~cych podzialu 0,4% jednostek samorz~du terytorialnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1453, i powiatu 
rezerwy cz~sci oswiatowej subwencji ogolnej. z poin. zm.) 

18. I Uczestniczenie w charakterze obserwatora w egzaminach 
zewn~trznych, tj. w egzaminach osmoklasistow, 
egzaminach maturalnych. 

19. I Udzial w zebraniach rad pedagogicznych 

20. 

21. 

podsumowuj~cych czynnosci ewaluacyjne prowadzone 
przez organ nadzoru pedagogicznego oraz udzial 
w zebraniach rad pedagogicznych w zakresie: 
1) oceny pracy dyrektora; 
2) zasi~gania opinii w sprawie powierzania stanowiska 

dyrektora; 
3) planowanych zmian organizacyjnychjednostki. 

Prowadzenie post~powania wyjasniaj~cego w przypadku 
zlozenia przez rad~ pedagogiczn~ wniosku 
o odwolanie dyrektora szkoly. 

Wykonywanie czynnoscl z zakresu prawa pracy 
w stosunku do dyrektorow szkol i placowek oswiatowych 
prowadzonych przez miasto nadzorowanych przez 
Oddzial, w tym: 
1) oglaszanie konkursow na stanowisko dyrektora, 

przyjmowanie ofert, przygotowanie dokumentacji dla 
komisji konkursowej itp.; 

2) prowadzenie spraw zwi'loZanych z powierzaniem 
stanowiska dyrektora szkoly lub placowki oswiatowej 
i odwolaniem ze stanowiska, zmian~ wysokosci 
wynagrodzenia zasadniczego itp.; 

3) przygotowywanie zaswiadczeil i swiadectw pracy dla 
dyrektorow publicznych szkol placowek 
oswiatowych; 

4) wnioskowanie i przygotowywanie dokumentow 
w sprawach zwi'lZallych z okresleniem wysokosci 

§ 8 ust. 1 pkt 3 rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegolowych warunkow i sposobu 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 
(Dz. U. poz. 2223) 

wlasne gminy 
i powiatu 

art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 58, art. 63 ust. 12 i art. 69 ust. 5 ustawy I wlasne gminy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. i powiatu 
poz. 59, z pozn. zm.) 

art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 

art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) i powiatu 

art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie I wlasne gminy 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z poin. zm.) i powiatu 

art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz~dzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poin. zm.) 

art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 63 i art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) 

art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z pozn. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, 
publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz 
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22. 

23. 

dodatkow finansowych oraz przyznawaniem nagrod I trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) 
i udzielaniem kar dyrektorom nadzorowanych szkol 
i placowek oswiatowych. I rozporz<ldzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

Dokonywanie ocen pracy dyrektorow nadzorowanych 
szkol i placowek oswiatowych we wspolpracy z organem 
sprawuj<lccym nadzor pedagogiczny, w zakresie zadan 
wynikaj<lccych z kompetencji organu prowadz<lccego. 

Przygotowywanie propozycji wnioskow 0 przyZnanle 
orderow i odznaczeil oraz nagrod: Ministra Edukacji 
Narodowej, Lodzkiego Kuratora Oswiaty, Prezydenta 
Miasta Lodzi dla dyrektorow nadzorowanych szkol 
i placowek oswiatowych. 

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogolnych warunkow 
przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracy w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 416, z poin. zm.) 

uchwala Nr LIVIl014/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie przyjycia regulaminu przyznawania dodatkow do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastypstw doraZnych oraz nagrod 
nauczycielom szkol i placowek prowadzonych przez Miasto Lodi 
(Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 87, poz. 839, z poin. zm.) 

art. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) i powiatu 

rozdzial 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) i powiatu 

art. 2 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 paidziemika 1992 r. 
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, z poin. zm.) 

rozporz<lcdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegolowego trybu postypowania 
w sprawach 0 nadanie orderow i odznaczen oraz wzorow 
odpowiednich dokumentow (Dz. U. poz. 2743, z poin. zm.) 

rozporz<lcdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad nadawania 
"Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania 
wnioskow, wzoru medalu, trybu jego wryczania i sposobu noszenia 
(Dz. U. poz. 1073, z pom. zm.) 

11 



24. Przyjmowanie wnioskow 0 dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, dokonywanie analiz 
i opracowywanie projektow planow dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

25. I Kierowanie nauczycieli do uzupelnienia etatu, 

26. 

opmIOwanie przeniesien slliZbowych nauczycieli oraz 
opmIOwanie powierzenia i odwolania ze stanowisk 
kierowniczych w nadzorowanych szkolach i placowkach 
oswiatowych. 

Prowadzenie spraw zwi<\Zanych z ubieganiem Slit 

o stopien awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
przez nauczycieli kontraktowych publicznych szkol 
i placowek oswiatowych, prowadzonych przez miasto 
Lodi, wtym: 
1) przewodniczenie komisjom powolanym przez 

Dyrektora Wydzialu przeprowadzaj<\ccym 
postltPowanie egzaminacyjne dla nauczycieli; 

uchwala Nr LIVIl014/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie przyjltcia regulaminu przyznawania dodatkow do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastltPstw dorainych oraz nagrod 
nauczycielom szkol i placowek prowadzonych przez Miasto Lodi 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 87, poz. 839, z poin. zm.) 

art. 70a i art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) i powiatu 

§ 6 ust. 3 i § 7 rozporz<\cdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 marc a 2002 r. w sprawie sposobu podzialu 
srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiltdzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze srodkow wyodrltbnionych 
w budzetach organow prowadz<\ccych szkoly, wojewodow, ministra 
wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych 
kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Oz. U. poz. 430, 
z poin. zm.) 

art. 18 ust. 4 i art. 22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) i powiatu 

art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzaj<\cce ustawlt - Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 60, z poin. zm.) 

art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) 

art. 9f i art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 

rozporz<\cdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marc a 
2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Oz. U. poz.393) 

zarz<\cdzenie Nr 7109NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

wlasne gminy 
i powiatu 
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2) przeprowadzanie post~powail. 

nauczycieli; 
egzaminacyjnych dla 119 paidziemika 2017 r. w sprawie powolania komisji 

3) wydawanie decyzji 0 nadaniu lub odmowie nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego dla nauczycieli, ktorzy zakonczyli 
post~powanie przed komisj<l egzaminacyjn<t; 

4) wydawanie nowej decyzji 0 nadaniu stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego tym 
nauczycielom, ktorzy w trakcie pracy zawodowej 
uzyskali wyzszy poziom wyksztalcenia niz okreslony 
w dotychczasowym akcie. 

przeprowadzaj<lcych post~powanie egzaminacyjne dla nauczycieli 
kontraktowych, ubiegaj<lcych si~ 0 stopien nauczyciela 
mianowanego (z pozn. zm.) 

27. I Udzial w charakterze obserwatoralczlonka komisji I art. 9g ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne gminy 
w komisjach kwalifikacyjnychlegzaminacyjnych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) i powiatu 
powolanych przez dyrektorow nadzorowanych szkol 
i placowek oswiatowych, dla nauczycieli ubiegaj<lcych si~ 
o stopien nauczyciela kontraktowego. 

28. I Rozpatrywanie odwolail. nauczycieli od decyzji I art. 9b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
dyrektorow szkol 0 nadaniu lub odmowie nadania Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) i powiatu 
nauczycielowi staZyscie stopnia nauczyciela 
kontraktowego. 

29. I Uczestniczenie w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych I art. 9g ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
powolanych przez Lodzkiego Kuratora Oswiaty dla Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) i powiatu 
dyrektorow i nauczycieli ubiegaj<lcych si~ 

o stopien nauczyciela dyplomowanego. 

30. 10pracowywanie propozycji do projektu planu kontroli I Regulamin kontroli (za1<lcznik do zarZ<ldzenia Nr 1094NIII15 I wlasne gminy 
Urz~du Miasta Lodzi na dany rok kalendarzowy oraz Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) i powiatu 
sprawozdail. z przeprowadzonych kontroli przez Oddzial. 

31. I Prowadzenie lokalnych baz danych systemu inforrnacji art. 33 pkt 1, art. 36, art. 41 ust. 2, art. 50, art. 108 ust. 8 i art. 111 I wlasne gminy 
oswiatowej SIO, w tym: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 systemie inforrnacji i powiatu 
1) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci danych oswiatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, z pozn. zm.) 

wprowadzanych do bazy danych SIO przez 
nadzorowane szkoly i placowki oswiatowe rozporz<ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 
(potwierdzanie prawdziwosci przekazywanych 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dost~powych 
danych, informowanie 0 stwierdzonych do bazy danych systemu inforrnacji oswiatowej (Dz. U. poz. 1399) 
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nieprawidlowosciach dotyczltcych wprowadzanych 
danych); 

2) wprowadzanie aktualizowanie danych 
przekazywanych do Rejestru Szk61 i Plac6wek 
Oswiatowych (RSPO); 

3) przekazywanie do zbior6w danych SIO innych danych 
wynikajltcych z obowi¥ujltcych przepis6w. 

32. I Sporzltdzanie sprawozdan, analiz i informacji dotyczltcych 
realizacji zadan Oddzialu. 

33. I Prowadzenie konsultacji spolecznych w zakresie spraw 
prowadzonych przez Oddzial. 

rozporzltdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu danych gromadzonych 
w bazach danych oswiatowych, zakresu danych identyfikujltcych 
podmioty prowadzltce bazy danych oswiatowych, termin6w 
przekazywania danych mi~dzy bazami danych oswiatowych oraz 
wzor6w wydruk6w zestawien zbiorczych (Dz. U. poz. 957, 
z p6in. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczeg61owego zakresu danych dziedzinowych 
gromadzonych w systemie informacji oswiatowej oraz termin6w 
przekazywania niekt6rych danych do bazy danych systemu 
informacji oswiatowej (Dz. U. poz. 1653, z p6in. zm.) 

§ 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zalltcznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z p6in. zm.) 

§ 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Konsultacji Spolecznych (zalltcznik do I wlasne gminy 
uchwaly Nr XXXVIII/695112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 kwietnia 2012 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2013 r. poz. 3478) 

zarz~dzenie Nr 5179NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury 
okreslajltcej zasady i tryb wsp6lpracy przy prowadzeniu konsultacji 
spolecznych przez kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy 
Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji 

34. I Przygotowywanie danych zbiorczych do wniosk6w rozporz~dzenie Rady Ministr6w z dnia 6 paidziemika 2015 r.1 wlasne gminy 
o udzielenie dotacji celowej na realizacj~ Priorytetu 3 w sprawie szczeg6lowych warunk6w, form i trybu realizacji i powiatu 
"Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 
dotyczltcego wspierania w latach 2016-2020 organ6w dotyczltcego wspierania w latach 2016-2020 organ6w 
prowadzltcych szkoly oraz biblioteki pedagogiczne prowadzltcych szkoly oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie 
w zakresie rozwijania zainteresowan uczni6w przez rozwijania zainteresowan uczni6w przez promocj~ i wspieranie 
promocj~ i wspieranie czytelnictwa dzieci i mlodziezy, czytelnictwa dzieci i mlodziezy, w tym zakup nowosci 
w tym zakup nowosci wydawniczych oraz rozliczenie wydawniczych (Dz. U. poz. 1667) 

merytoryczne dotacji, a takZe przekazywanie do 
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wojewody ww. wnioskow i rozliczen. 
35. I Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji I wlasne gminy 

informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pozn. zm.) 
wykorzystywania, b~d'lcych w dyspozycji Oddzialu. 

36. I Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddzialu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz'ldzania 
Kontaktami z Mieszkailcami. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z pozn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zahtcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej (za1'lcznik do zarz~dzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zahl.cznik do zarz'ldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pom. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal~cznik nr 6 do rozpor~dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pozn. zm.) 

wlasne gminy 
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III. Oddzial Organizacyjno-Administracyjny 

Lp. I Zadania 

1. I Przygotowywanie korespondencji dotycz,!:cej 
pracownikow Wydzialu w sprawach: osobowych, 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacj i zawodowych, 
bezpieczenstwa i higieny pracy, badan profilaktycznych, 
opisow stanowisk itp. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Oz. U. z 2018 r. I wlasne gminy 
poz. 108, z poin. zm.) 

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 0 pracownikach samorz,!:dowych 
(Oz. U. z 2016 r. poz. 902, z poin. zm.) 

rozporz,!:dzenie Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 
wynagradzania pracownikow samorz,!:dowych (Oz. U. z 2014 r. 
poz. 1786, z poin. zm.) 

§ 4 rozporz,!:dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 
30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich 
pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Oz. U. z 2016 r. poz. 2067) 

Regulamin pracy w Urz~dzie Miasta Lodzi (zal,!:cznik 
do zarz,!:dzenia Nr 1230NIV15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z pom. zm.) 

Regulamin wynagradzania w Urz~dzie Miasta Lodzi (zal,!:cznik 
do zarz,!:dzenia Nr 334/W/09 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2009 r., z poin. zm.) 

zarZ'l:dzenie Nr 6755NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru 
kandydatow na wolne stanowiska urz~dnicze w Urz~dzie Miasta 
Lodzi oraz powolania Komisji ds. Naboru 

Regulamin przeprowadzania slui:by przygotowawczej w Urz~dzie 
Miasta Lodzi, okreslaj,!:cych szczegolowy sposob przeprowadzania 
sluZby przygotowawczej w Urz~dzie Miasta Lodzi i organizowania 
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2. IProwadzenie spraw dotycz£tcych czasu pracy 
pracownik6w Wydzialu, w tym: 
1) przygotowywanie list obecnosci oraz nadz6r nad 

ksictZkami wyjsc sluzbowych prywatnych 
pracownik6w; 

2) wykonywanie czynnosci zwi(lZanych z wyjazdami 
sluzbowymi; 

3) prowadzenie spraw zwi(lZanych z urlopami, 
zwolnieniami od pracy oraz prac£t w godzinach 
nadliczbowych. 

egzammu koncz£tcego t<t sluzb<t (zal£tcznik do zarz£tdzenia 
Nr 5703NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 6 kwietnia 2017 r., 
z p6in. zm.) 

Zasady podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez 
pracownik6w Urz<tdu Miasta Lodzi (zal£tcznik do zarz£tdzenia 
Nr 6545NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 26lipca 2017 r.) 

zarz£tdzenie Nr 1199NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Modelu 
kompetencyjnego w Urz<tdzie Miasta Lodzi 

dzialy VI-VIII ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z p6in. zm.) 

rozporz<tdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnosci 
w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnien od pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1632) 

Regulamin pracy w Urz<tdzie Miasta Lodzi (zal£tcznik 
do zarz£tdzenia Nr 1230NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
10 czerwca 2015 r., z p6in. zm.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci 
dla Urz<tdu Miasta Lodzi (zal£tcznik do zarz£tdzenia 
Nr 6840NIII17 z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6in. zm.) 

3. I Prowadzenie spraw zwi(lZanych z przetwarzaniem art. 36 w zwi(lZku z art. 37 i 39 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia I wlasne gminy 
i ochron£t danych osobowych w Wydziale, w tym: 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 
1) przygotowywanie wniosk6w 0 wydanie/cofni<tcie z 2016 r. poz. 922, z p6in. zm.) 

upowaZnien do przetwarzania danych osobowych 
oraz kierowanie pracownik6w na przeszkolenie 
w tym zakresie; 

2) prowadzenie ewidencji os6b upowaZnionych do 
przetwarzania danych osobowych; 

3) wnioskowanie 0 rejestracj<t/rozszerzenie lub 

zarz£tdzenie Nr 1554NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
24 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji opisuj£tcej 
spos6b przetwarzania danych osobowych oraz srodki techniczne 
i organizacyjne zapewniaj£tce ochron<t przetwarzanych danych 
osobowych w Urz<tdzie Miasta Lodzi (z p6in. zm.) 
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cofni~cie uprawnlen uzytkownika w sieci lub 
aplikacji/bazie danych; 

4) przygotowywanie projektow 
przetwarzanych zbiorow danych 
do rejestracji oraz ich aktualizacji. 

zgloszen 
osobowych 

4. I Przygotowywanie we wspolpracy z innymi § 14 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
wewn~trznymi komorkami organizacyjnymi - projektow Lodzi (zahlcznik do zarZ<l.dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
uchwal Rady Miejskiej w Lodzi oraz zarz'ldzen Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
Prezydenta Miasta Lodzi w sprawach obj~tych zakresem 
dzialania Wydzialu. 

5. I Sporz~dzanie szczegolowego wykazu zadan I § 56 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi (za1'lcznik I wlasne gminy 
realizowanych przez Wydzial orazjego aktualizacja. do zarz'ldzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 

21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

6. I Przygotowywanie 
i pelnomocnictw 
i kierownikow 
oswiatowych. 

projektow 
dla pracownikow 

publicznych szkol 

upowaZnien § 7 i § 62 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi I wlasne gminy 
Wydzialu (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
placowek z dnia 21 marca 2012 r., z pOZn. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 2868NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
12 lutego 2016 r. w sprawie udzielania upowazmen 
i pelnomocnictw przez Prezydenta Miasta Lodzi (z pozn. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (zal'lcznik do zarZ<l.dzenia Nr 6840NIII17 
z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z pozn. zm.) 

7. I Prowadzenie spraw dotycz'lcych skarg, wnioskow dzial VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks I wlasne gminy 
i petycji kierowanych do Wydzialu, w tym: prowadzenie post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, 
dokumentacji, sporz'ldzanie okresowych sprawozdan z pozn. zm.) 
i informacji z ich realizacji. 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1123, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji przyjmowania rozpatrywania skarg 
i wnioskow (Dz. U. poz. 46) 
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zarz<tdzenie Nr 7877 NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjrnowania, 
rejestrowania i rozpatrywania skarg, wnioskow petycji 
w Urz~dzie Miasta Lodzi 

8. 1 Prowadzenie wydzialowej ksiClZki kontroli (dla kontroli I Regularnin kontroli (zahtcznik do zarz<tdzenia Nr 1 094NIII15 I wlasne grniny 
wewn~trznych przeprowadzanych przez kontrolerow Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 rnaja 2015 r.) 
Urz~du Miasta Lodzi). 

9. 1 Udost~pnianie wnioskodawcorn inforrnacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do inforrnacji I wlasne grniny 
oraz inforrnacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zrn.) 
wykorzystywania, b~d<tcych w dyspozycj i Oddzialu. 

10.1 Przygotowywanie rnaterialow do udost~pnienia 

w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi 
dotycz<tcych Wydzialu oraz nadzorowanych szkol 
i placowek oswiatowych. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lute go 2016 r. 0 ponownyrn 
wykorzystywaniu inforrnacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z poin. zrn.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal<tcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z poin. zrn.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania inforrnacji 
pUblicznej (zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zrn.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania inforrnacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z pom. zrn.) 

art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do 
inforrnacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zrn.) 

Instrukcja post~powania w sprawie udost~pniania rnaterialow 
w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Ur~du Miasta Lodzi 
(zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 2143NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2012 r., z pom. zrn.) 

wlasne grniny 
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11.1 Obsluga kancelaryjno-biurowa Wydzialu, w tym: 
1) przyjmowanie i ewidencjonowanie wplywaj'l.cej 

korespondencj i; 
2) przekazywanie korespondencji do dekretacji 

oraz przekazywanie jej zgodnie z wlasciwosci'l. 
i dekretacj£t; 

3) wykonywanie czynnosci zwi£tZanych z wysylaniem 
korespondencj i; 

4) sprawdzanie pod wzgl<tdem formalnym plsm 
i dokumentow przedkladanych do podpisu b'l.di 
parafowania dyrektorowi lub zast<tpcom dyrektora; 

5) prowadzenie terminarza spotkail oraz zapewnienie 
ich obslugi; 

6) obsluga ogolnego konta poczty elektronicznej 
Wydzialu; 

7) udzielanie informacji interesantom, w tym 
kierowanie ich do wlasciwych komorek 
organizacyjnych Urz<tdu Miasta Lodzi b'l.di innych 
jednostek organizacyjnych. 

12.1 Prowadzenie spraw zwi'l.zanych z: 
1) zaopatrzeniem pracownikow Wydzialu w materialy 

biurowe i urz'l.dzenia techniczne, meble, druki, bilety 
komunikacji miejskiej, piecz'l.tki, identyfikatory itp.; 

2) gospodarowaniem mieniem znajduj'l.cym si<t na 
wyposaZeniu Wydzialu, w szczegolnosci: 
a) prowadzenie ewidencji srodkow trwalych 

i srodkow trwalych 0 charakterze WYPosaZenia 
ilosciowo-wartosciowego, w tym prowadzenie 
ksi'lli inwentarzowych oraz ich aktualizacja, 

b) przygotowywanie wnioskow 0 likwidacj<t 
srodkow trwalych, 

c) udzial w inwentaryzacj i i jej rozliczaniu. 

Instrukcja kancelaryjna (za1'l.cznik nr 1 do rozporz'l.dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z p6Zn. zm.) 

zarZ£tdzenie Nr 5034NII/16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad post<tpowania z dokumentacj'l. 
i wykonywania czynnosci kancelaryjnych w Urz<tdzie Miasta Lodzi 
(z poin. zm.) 

wlasne gminy 

rozdzialy 2-4 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r.1 wlasne gminy 
o rachunkowosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z pom. zm.) 

Instrukcja obiegu dokumentow w zakresie rachunkowosci dla 
Urz<tdu Miasta Lodzi (za1'l.cznik do zaTZ'tdzenia Nr 6840NIII17 
z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z poin. zm.) 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, 
przechowywania oraz likwidacji piecz<tci i piecz'l.tek (zal'l.cznik do 
zarz'l.dzenia Nr 690/W 112 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 

zarZ£tdzenie Nr 408/W/06 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
2 lute go 2006 r. w sprawie stosowania identyfikatorow 
w Urz<tdzie Miasta Lodzi 
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13.1 Zamawianie pieczyci urzydowych dla szkol i placowek 
oswiatowych prowadzonych przez miasto Lodi, w tym 
prowadzenie rejestru pieczyci urzydowych zamowionych 
w Mennicy panstwowej. 

14.1 Koordynowanie dzialan zwi'lZallych z przyznawaniem 
orderow, odznaczen i nagrod pracownikom oswiaty oraz 
przyznawaniem Nagrody Prezydenta Miasta Lodzi, 
w tym: przyjmowanie wnioskow, sporz~dzanie 

zbiorczych wykazow, przygotowywanie dokumentacji 
dla komisji rozpatruj~cej wnioski kandydatow do 
Nagrody Prezydenta Miasta Lodzi. 

Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywow 
trwalych stanowi~cych wlasnosc Miasta Lodzi, byd~cych 

w uzywaniu lub pod nadzorem komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1985/VII/15 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 23 wrzesnia 2015 r.) 

zarz~dzenie Nr 3301NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 kwietnia 2016 r. w sprawie powolania w Urzydzie Miasta Lodzi 
Komisji Likwidacyjnej i okreSlenia zakresujej dzialania 

Zasady zamawiania, ewidencjonowania, uzywania, I wlasne gminy 
przechowywania oraz likwidacji pieczyci i piecz~tek (zal~cznik do 
zarz~dzenia Nr 690/W/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 grudnia 2012 r.) 

art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) i powiatu 

ustawa z dnia 16 paidziemika 1992 r. 0 orderach i odznaczeniach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 400, z poin. zm.) 

rozporz~dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegolowego trybu postypowania 
w sprawach 0 nadanie orderow i odznaczen oraz wzorow 
odpowiednich dokumentow (Dz. U. poz. 2743, z poin. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 wrzesnia 
2000 r. w sprawie szczegolowych zasad nadawania "Medalu 
Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wnioskow, 
wzoru medalu, trybu jego wryczania i sposobu noszenia (Dz. U. 
poz. 1073, z poin. zm.) 

uchwala Nr LIV/I014/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 marca 2009 r. w sprawie przyjycia regulaminu przyznawania 
dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny zastypstw dorainych oraz 
nagrod nauczycielom szkol i placowek prowadzonych przez Miasto 
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Lodi (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 87, poz. 839, z poin. zm.) 

15. W spolpraca ze zwiqzkami zawodowymi oraz cialami art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 0 zwiqzkach zawodowych wlasne gminy 
opiniodawczo-doradczymi powolanymi przez Prezydenta (Oz. U. z 2015 r. poz. 1881) 
Miasta Lodzi w zakresie spraw pracowniczych oraz 
wyst~powanie 0 opinie do projektow uchwal Rady 
Miejskiej w Lodzi. 

16. Wspieranie dzialail na rzecz propagowania dokonail art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie wlasne gminy 
lodzkiej oswiaty tj.: promowanie osi'illni~c uczniow oswiaty (Oz. U. z 2017 r. poz. 2198, z poin. zm.) 
uzdolnionych oraz ich wychowawcow w szkolach 
i mediach (konkursy wiedzy w romych dziedzinach uchwala Nr XC/1865114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 2 lipca 
nauk, sportu i artystycznych). 2014 r. w sprawie przyj~cia Miejskiego systemu wspierania 

uczniow uzdolnionych "Mial00 Zdolnych" 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budzetu 
miasta Lodzi 

17. Prowadzenie spraw zwiqzanych z przyznawanlem coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budzetu wlasne gminy 
srodkow finansowych z budzetu miasta Lodzi na miasta Lodzi 
wymian~ i wspolprac~ mlodziezy z zagranicet. 

18. Sporzetdzanie zbiorczych sprawozdail 1 informacji § 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta wlasne gminy 
dotyczetcych zadail realizowanych przez Wydzial. Lodzi (zaletcznik do zarZetdzenia Nr 1964NIIl2 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

19. Sporzetdzanie wyci'illu z jednolitego rzeczowego wykazu Instrukcja kancelaryjna (zaletcznik nr 1 do rozporz'ldzenia Prezesa wlasne gminy 
akt dla potrzeb Wydzialu oraz jego aktualizacja. Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

20. Tworzenie narz~dzi intemetowych wspomagajetcych art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzetdzie wlasne gminy 
wykonywanie poszczegolnych zadail realizowanych gminnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1875, z poin. zm.) i powiatu 
przez komorki organizacyjne Wydzialu, w tym m. in. 
administrowane stronami intemetowymi Wydzialu oraz § 39 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
programami edukacyjnymi. Lodzi (zaletcznik do zarZetdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

21. Sporzetdzanie raporto~ zbiorczych SI~ 
-- --

art. 41 ust. 2, art. 50, art. 108 ust. 8 i art. 111 ustawy z dnia 15 wlasne gminy 
- "----~--- --
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22.1 Wydawanie danych dost~powych do bazy danych 
systernu inforrnacji oswiatowej. 

kwietnia 2011 r. 0 systernie inforrnacji oswiatowej (Oz. U.I i powiatu 
z 2017 r. poz. 2159, z p6in. zrn.) 

rozporz<tdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych grornadzonych 
w bazach danych oswiatowych, zakresu danych identyfikuj<tcych 
podrnioty prowadz<tce bazy danych oswiatowych, terrninow 
przekazywania danych rni~dzy bazarni danych oswiatowych oraz 
wzorow wydrukow zestawieil. zbiorczych (Oz. U. poz. 957, 
z pozn. zrn.) 

rozporz<tdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych dziedzinowych 
grornadzonych w systernie inforrnacji oswiatowej oraz terrninow 
przekazywania niektorych danych do bazy danych systernu 
inforrnacji oswiatowej (Oz. U. poz. 1653, z pozn. zrn.) 

rozporZ'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca I wlasne grniny 
2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dost~powych i powiatu 
do bazy danych systernu inforrnacji oswiatowej (Oz. U. poz. 1399) 

23.1 Przygotowywanie i przekazywanie 
Oddzialu do Archiwurn Zakladowego 
Zarz<tdzania Kontaktarni z Mieszkailcarni. 

dokurnentacji I § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<tcznik nr 1 do rozporz<tdzenia I wlasne grniny 
w Wydziale Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pozn. zrn.) 

Instrukcja archiwalna (zal<tcznik nr 6 do rozporz<tdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z pozn. zrn.) 
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Lp. 

IV. Oddzial ds. Projekt6w i Inwestycji 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Prowadzenie spraw zwi'lZallych z kompletowaniem, 
przekazywaniem i monitorowaniem projektow 
z udzialem srodkow finansowych pochodz'lcych 
ze :Zrodel publicznych krajowych i zagranicznych 
(Europejski Fundusz Spoleczny, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Program Erasmus+, 
Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lodzi itp.) we wsp61pracy 
z Biurem Strategii Miasta. 

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. 0 zasadach realizacji programow I wlasne gminy 
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Oz. U. z 2017 r. poz. 1460, z poin. zm.) 

uchwala nr 229 Rady Ministrow z dnia 12 listopada 2014 r. 
w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla 
Wojewodztwa Lodzkiego (M.P. poz. 1067, z poin. zm.) 

zarZ<tdzenie Nr 7107NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 
paidziemika 2017 r. w sprawie upowa.znienia dyrektorow szkol 
i placowek oswiatowych prowadzonych przez Miasto Lodi do 
skladania jednoosobowo oswiadczeii woli w imieniu Miasta Lodzi 
zwi<\Zanych z wnioskowaniem, zawieraniem umow 
o dofinansowanie oraz realizacj'l i rozliczaniem projektow 
z zakresu spraw nalez'lcych do zadaii statutowych szkoly lub 
placowki (z poin. zm.) 

zarz'ldzenie Nr 4837NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17 
listopada 2016 r. w sprawie upowa.znienia pracownikow Wydzialu 
Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta 
Lodzi do skladania jednoosobowo oswiadczeii woli w imieniu 
Miasta Lodzi zwi<\Zanych z wnioskowaniem, zawieraniem umow 
o dofinansowanie oraz realizacj'l i rozliczeniem projektow 
wspolfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, funduszy 
norweskich oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(z poin. zm.) 

2. I Prowadzenie spraw zwi<\Zanych z zapewnieniem art. 257 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy I wlasne gminy 
zachowania trwalosci infrastruktury i srodkow trwalych wprowadzaj'lce ustaw~ - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. 
zakupionych w ramach projektow wspolfinansowanych poz. 60, z poin. zm.) 
ze srodkow europejskich w przypadku zakoiiczenia 
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dzialalnosci publicznych gimnazJow, w tym 
z nieodplatnym przekazywaniem na cele edukacyjne 
infrastruktury i srodk6w trwalych innym szkolom 
i plac6wkom oswiatowym prowadzonym przez miasto 
L6dz. 

3. I Prowadzenie spraw zwi~anych z zapewnieniem I art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne gminy 
warunk6w funkcjonowania szk61 i plac6wek, oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z p6zn. zm.) i powiatu 
bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, opieki 
i wychowania, w tym m. in.: prowadzenie bazy danych 
dotycz<lccej stanu technicznego budynk6w i obiekt6w 
oswiatowych zajmowanych przez nadzorowane przez 
miasto szkoly i plac6wki oswiatowe, w tym: 
1) opracowywanie plan6w rzeczowo-finansowych 

w zakresie potrzeb inwestycyjno-remontowych oraz 
zakup6w inwestycyjnych nadzorowanych szk61 
i plac6wek oswiatowych; 

2) wnioskowanie 0 umieszczenie ich w budzecie miasta 
Lodzi. 

4. I Monitorowanie, kontrolowanie i rozliczanie zadan I art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane I wlasne gminy 
inwestycyjno-remontowych realizowanych przez (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.) i powiatu 

5. 

szkoly i plac6wki oswiatowe prowadzone przez miasto 
L6dz, w tym: I Regulamin kontroli (za1<lccznik do zarz<lcdzenia Nr 1094NIII15 
1) uczestniczenie w naradach technicznych oraz Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 

odbiorach rob6t remontowych odbiorach 
inwestycji; Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 

2) rozliczanie naklad6w poniesionych na realizacj~ Urz~du Miasta Lodzi (za1<lccznik do zarz<lcdzenia Nr 6840NIII17 
zadan inwestycyjnych po ich zakoiiczeniu z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6zn. zm.) 
(we wsp61pracy z Oddzialem Ekonomicznym). 

Prowadzenie spraw zwi~anych z przekazywaniem 
szkolom i placowkom oswiatowym skladnikow 
maj<lctkowych zrealizowanych zadan inwestycyjnych. 

Zasady rachunkowosci obowi~j<lcce w Urz~dzie Miasta Lodzi 
(za1<lccznik do zarz<lcdzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (za1<lccznik do zarz<lcdzenia Nr 6840NIV17 
z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6zn. zm.) 

wlasne gminy 
i powiatu 

25 



6. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z realizacj<t zadan dzial II rozdzia12a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci I wlasne gminy 

7. 

publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (zadania pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, 
inwestycyjne i remontowe). z pozn. zm.) 

Prowadzenie spraw zwi¥anych z realizacj<t zadan 
inwestycyjnych i remontowych w szkolach 
i placowkach oswiatowych w ramach srodkow 
przekazywanych przez jednostki pomocnicze. 

uchwala Nr XCIVI1986114 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
8 paidziemika 2014 r. w sprawie okreslenia trybu i szczegolowych 
kryteriow oceny wnioskow 0 realizacjlt zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej (Oz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4118) 

Procedura planowania, kontroli i sprawozdawczosci z realizacji 
zadan jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli (zal<tcznik 
do zarz<tdzenia Nr 6645NIV17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 sierpnia 2017 r., z pozn. zm.) 

wlasne gminy 
i powiatu 

8. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z przygotowaniem I ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. 0 ochronie przyrody I wlasne gminy 
wnioskow 0 wycinklt drzew. (Oz. U. z 2018 r. poz.142, z pozn. zm.) i powiatu 

9. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z udzielaniem I art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieill wlasne gminy 
zamOWlen publicznych na wykonanie zadan publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pozn. zm.) 

10. 

inwestycyjno-remontowych, w tym: 
1) sporZ<tdzanie planu zamowleil publicznych Regulamin udzielania zamowieil publicznych w Urzltdzie Miasta 

Wydzialu oraz jego aktualizacja; Lodzi (zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 6850NII/17 Prezydenta Miasta 
2) przygotowywanie materialow dokumentow Lodzi z dnia 8 wrzesnia 2017 r.) 

niezbltdnych do Wszczltcia postltPowania 
o udzielenie zamowienia publicznego (opisu Regulamin udzielania zamowieil publicznych, ktorych wartos6 
przedmiotu zamowienia, szacurtkowej wartosci szacurtkowa nie przekracza wyraZonej w zlotych rownowartosci 
zamowienia, wzorow umow itp.); kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych 

3) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych; zamowieil publicznych, do ktorych ustawy Prawo zamowieil 
4) prowadzenie wydzialowego rejestru umow; publicznych nie stosuje silt (zal<tcznik do zarz<tdzenia 
5) prowadzenie rejestru udzielonych zamowieil, do Nr 4679NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 paidziemika 

ktorych ustawy Prawo zamowieil publicznych nie 2016 r., z poin. zm.) 
stosuje silt. 

Wspolpraca z innymi komorkami organizacyjnymi 
Urzltdu w zakresie spraw zwi'lZallych z wyjaSnianiem 
stanow prawnych nieruchomosci. 

§ 15 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urzltdu Miasta Lodzi 
(zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

wlasne gminy 
i powiatu 

11. I Nadzorowanie spraw zwi¥anych z .. dokonywaniem I art. 1 0 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia I wlasne gminy 
przez dyrektorow szkol i placowe~ oswiatowych 2016 r. - Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) i powiatu 
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12. 

czynnosci prawnych w zakresie zwyklego zarz'ldu 
mieniem ~d'lcym w posiadaniu szkoly lub plac6wki 
oswiatowej, w tym monitorowanie w zakresie 
gospodarowania mieniem. 

Prowadzenie spraw zwi¥anych z wykorzystywaniem 
nieruchomosci pozostalych po zlikwidowanych 
szkolach lub plac6wkach oswiatowych. 

§ 3 zarz'ldzenia Nr 7105NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
19 paidziemika 2017 r. w sprawie udzie1enia pelnomocnictwa 
dyrektorom szk61 i plac6wek oswiatowych prowadzonych przez 
miasto L6dz (z p6m. zm.) 

katdorazowe zarz'ldzenie Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie 
okreslenia sposobu przeprowadzenia likwidacji danej szkoly lub 
plac6wki oswiatowej 

wlasne gminy 
i powiatu 

13. I Prowadzenie konsultacji spolecznych w zakresie spraw I § 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Konsultacji Spolecznych (za1'lcznik do I wlasne gminy 
prowadzonych przez Oddzial. uchwaly Nr XXXVIIII695112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 

kwietnia 2012 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2013 r. poz. 3478) 

zarz'ldzenie Nr 5179NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury 
okreslaj'lcej zasady i tryb wsp61pracy przy prowadzeniu konsultacji 
spolecznych przez kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy 
Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji 

14. I Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z p6zn. zm.) 
wykorzystywania, b~d'lcych w dyspozycji Oddzialu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z p6zn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (za1'lcznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z p6zn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
pUblicznej (zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z p6zn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
sektora pub1icznego w celu ponownego wykorzystywania 
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15. 

16. 

Sporz<tdzanie zbiorczych sprawozdan, analiz 
i informacji dotycz<tcych realizacji zadan Oddzialu. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz<tdzania Kontaktami z Mieszkancami. 

(zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urzltdu Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal<tcznik do zarZ<tdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zal<tcznik nr 1 do rozporZ<tdzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal<tcznik nr 6 do rozporz<tdzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 
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Lp. 

1. 

2. 

v. Oddzial ds. Szkolnictwa Niepublicznego 

Zadania 

Prowadzenie: 
1) ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkol 

i innych placowek oswiatowych; 
2) rejestru wydanych zezwoleil. na zalozenie 

publicznych szkol i innych placowek oswiatowych 
przez inne osoby fizyczne i prawne niezaliczane 
do sektora finansow publicznych; 

3) post~powail. administracyjnych w zakresie 
ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkol 
i innych placowek oswiatowych. 

Podstawa prawna Rodzaj zadania 

art. 88 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 168 ust. 1, 9, 12 i art. 1691 wlasne gminy 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe i powiatu 
(Oz. u. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania 
administracyjnego (Oz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pozn. zm.) 

rozporz<ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegolowych zasad i warunkow 
udzielania i cofania zezwolenia na zalozenie przez osob~ prawn<l 
lub osob~ fizyczn<l szkoly lub placowki publicznej 
(Oz. U. poz. 1625) 

Prowadzenie spraw zwi¥anych z 
uprawnieil. szkoly publicznej. 

nadaniem I art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) i powiatu 

3. I Prowadzenie spraw zwi<lzanych z udzielaniem dotacji 1 rozdzial 3 ustawy z dnia 27 paidziemika 2017 r. 0 finansowaniu 1 wlasne gminy 
niepublicznym szkolom i placowkom oraz szkolom zadail. oswiatowych (Oz. U. poz. 2203)· i powiatu 
publicznym prowadzonym przez osob~ prawn<l inn<l 
niz jednostka samorz<ldu terytorialnego lub osob~ I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. 
fizyczn'l, w tym: z 2017 r. poz. 2077, z pozn. zm.) 
1) przyjmowanie wnioskow oraz informacji 

o planowanej liczbie uczniow i wychowankow, ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. 0 odpowiedzialnosci za 
skladanych do 30 wrzesnia roku poprzedzaj<lcego naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Oz. U. z 2017 r. 
rok udzielenia dotacji przez osoby prowadz<lce poz. 1311, z pozn. zm.) 
podmioty dotowane; 

2) przyjmowanie rocznych rozliczeil. dotacji rozporz<ldzenie Ministra Finansow z dnia 8 sierpnia 2016 r. 
przekazywanych podmiotom dotowanym oraz w sprawie wzorow tytulow wykonawczych stosowanych 
sporZ<ldzanie zestawieil. zbiorczych w tym w egzekucji administracyjnej (Oz. U. poz. 1305) 
zakresie, a takZe kontrola prawidlowosci 
wykorzystania dotacji przyznanych szkolom 
i placowkom z budzetu miasta Lodzi; 
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3) prowadzenie dokumentacji w zakresie naliczania 
stawek dotacji dla szk61 i plac6wek 
niepublicznych i publicznych prowadzonych przez 
osoby fizyczne b~dz prawne nie zaliczane do 
sektora finans6w publicznych; 

4) prowadzenie post<tpowan administracyjnych 
w zakresie zwrotu nienaleznie pobranych dotacji 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobranej nienaleznie lub w nadmiemej 
wysokosci; 

5) prowadzenie kontroli w zakresie udzielania 
i rozliczania dotacji, spelniania frekwencji przez 
uczni6w w szkolach, w kt6rych nie jest 
realizowany obowi£lZek szkolny lub obowi£lZek 
nauki. 

4. I Prowadzenie spraw zwi£lZanych z rozliczeniami I rozdzial 3 ustawy z dnia 27 paidziemika 2017 r. 0 finansowaniu I wlasne gminy 
dotycz~cymi zwrotu koszt6w dotacji: zadan oswiatowych (Oz. U. poz. 2203) 

5. 

1) udzielonej na dzieci nieb<td~ce mieszkancami 
miasta Lodzi, a ucz<tszczaj~ce do przedszkoli 
niepublicznych i publicznych niezaliczanych 
do sektora finans6w publicznych, funkcjonuj~cych 
na terenie miasta Lodzi; 

2) udzielonej przez inne gminy na dzieci b<td~ce 

mieszkancami miasta Lodzi, a ucz<tszczaj~ce do 
przedszkoli niepublicznych i publicznych 
niezaliczanych do sektora finans6w publicznych, 
funkcjonuj~cych na terenie innych gmin. 

Prowadzenie spraw zwi£lZanych z wypla~ dotacji 
celowej na wyposaZenie uczmow szk61 
podstawowych niezaliczanych do sektora finans6w 
publicznych w podr<tczniki do nauki j<tzyk6w obcych 
oraz materialy cwiczeniowe. 

art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 paidziemika 2017 r. 0 finansowaniu 
zadan oswiatowych (Dz. U. poz. 2203) 

§ 4 rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 
2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposaZenie szk61 
w podr<tczniki, materialy edukacyjne i materialy cwiczeniowe 
w 2018 r. (Dz. U. poz. 655) 

zlecone gminie 
i powiatowi 
z zakresu 
administracj i 
r~dowej 

6. I Prowadzenie lokalnych baz danych systemu I art. 33 pkt 1, art. 36, art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 50, I wlasne gminy 
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informacji oswiatowej SIO, w tym: 
1) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci danych 

wprowadzanych do bazy danych SIO przez szkoly 
i placowki oswiatowe prowadzone przez inne 
osoby (potwierdzanie prawdziwosci 
przekazywanych danych, informowanie 
o stwierdzonych nieprawidlowosciach 
dotycz'lcych wprowadzanych danych); 

2) wprowadzanie i aktualizowanie danych 
przekazywanych do Rejestru Szkol i Placowek 
Oswiatowych (RSPO); 

!3) przekazywanie do zbiorow danych SIO innych 
danych wynikaj'lcych z obowi'lZuj'lcych 
przepisow. 

art. 108 ust. 8 i art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji oswiatowej (Dz. V. z 2017 r. poz. 2159, 
z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dost~powych 
do bazy danych systemu informacji oswiatowej (Dz. U. poz. 1399) 

rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych gromadzonych 
w bazach danych oswiatowych, zakresu danych identyfikuj'lcych 
podmioty prowadlilce bazy danych oswiatowych, terminow 
przekazywania danych mi~dzy bazami danych oswiatowych 
oraz wzorow wydrukow zestawien zbiorczych (Dz. V. poz. 957, 
z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych dziedzinowych 
gromadzonych w systemie informacji oswiatowej oraz terminow 
przekazywania niektorych danych do bazy danych systemu 
informacji oswiatowej (Dz. V. poz. 1653, z pozn. zm.) 

i powiatu 

7. I Planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatkow I ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. V.I wlasne gminy 
i dochodow budzetowych Wydzialu w cz~sci z 2017 r. poz. 2077, z pow. zm.) i powiatu 
dotyclilcej Oddzialu, w szczegolnosci: 
1) planowanie dochodow i wydatkow budzetowych I ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. V. 

Oddzialu oraz przygotowywanie zbiorczego z 2018 r. poz. 395, z pozn. zm.) 
projektu budzetu oswiaty w cz~sci dotycz'lcej 
szkol i placowek niepublicznych na kolejny rok rozporz'ldzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. 
budzetowy; w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, 

2) przygotowywanie zmian w budzecie Oddzialu, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz'lcych ze zrodel 
w tym: analiza zasadnosci i wysokosci zagranicznych (Dz. V. z 2014 r. poz. 1053, z pozn. zm.) 
planowanych zmian oraz przygotowywanie 
materialow planistycznych w tym zakresie; rozporz'ldzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 

3) realizacja wydatkow i dochodow budzetowych 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu 
Oddzialu, w tym: pailstwa, budzetow jednostek samorz'ldu terytorialnego, jednostek 
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a) prowadzenie ewidencji zaangaZowania 
wydatk6w i dochod6w, 

b) kontrola formalno-rachunkowa 
faktur/rachunk6w oraz przedkladanie ich do 
zatwierdzenia i do zaplaty, 

c) skladanie do Oddzialu Ekonomicznego 
comiesiycznego zapotrzebowania na biez<lce 
srodki finansowe dla Oddzialu, 

d) kontrola zgodnosci kwot naleznych 
z faktycznymi przelewami z Wydzialu 

budzetowych, samorz<ldowych zaklad6w budzetowych, 
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek 
budzetowych maj<lcych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 1911) 

rozporz<ldzenie Ministra Finans6w z dnia 7 grudnia 2010 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budzetowych i samorz<ldowych zaklad6w budZetowych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1542) 

Ksiygowosci; I rozporz<ldzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 
4) uzgadnianie i sporz<ldzanie zbiorczych 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetowej (Dz. U. poz. 109) 

sprawozdan z wykonania budzetu w czysci 
dotycz<lcej szk61 i plac6wek niepublicznych. coroczna uchwala Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budzetu 

miasta Lodzi 

coroczne zarz<ldzenia Prezydenta Miasta Lodzi w sprawie zalozen 
do projektu budZetu miasta Lodzi oraz w sprawie okreslenia 
wzor6w materia16w planistycznych niezbydnych do opracowania 
projektu budzetu miasta Lodzi 

zarz<ldzenie Nr 5294NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
9 lutego 2017 r. w sprawie trybu przekazywania wniosk6w 
o dokonywanie zmian w planach finansowych oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Lodzi 

Procedura sporz<ldzania projektu harmonogramu i harmonogramu 
realizacji dochod6w i wydatk6w oraz przekazywania srodk6w 
finansowych na wydatki, zaplanowane w planach finansowych 
kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi oraz miejskich 
jednostek organizacyjnych (za1<lcznik do zarz<ldzenia 
Nr 521ONII13 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 paidziemika 
2013 r.) 

Zasady rachunkowosci obowi'lZuj<lce w Urzydzie Miasta Lodzi 
(za1<lcznik do zarz<ldzenia Nr 866NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi 
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8. 

9. 

10. 

z dnia 20 kwietnia 2015 r.) 

Instrukcja obiegu dokument6w w zakresie rachunkowosci dla 
Urz~du Miasta Lodzi (zahtcznik do zarz£l.dzenia Nr 6840NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 wrzesnia 2017 r., z p6in. zm.) 

Prowadzenie spraw zwi£l.Zanych z wypla1£l. I coroczna uchwala Rady Ministr6w w sprawie Rz£l.dowego 
dofinansowania zakupu podr~cznik6w w ramach programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" 
rZ£l.dowego programu "Wyprawka szkolna" oraz 
wysokosci dotacji na realizacj~ zadania. 

Prowadzenie konsultacji spolecznych w zakresie 
spraw prowadzonych przez Oddzial. 

coroczne rozporz£l.dzenie Rady Ministr6w w sprawle 
szczeg610wych warunk6w udzielania pomocy finansowej uczniom 
na zakup podr~cznik6w i material6w edukacyjnych 

§ 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Konsultacji Spolecznych (zahtcznik 
do uchwaly Nr XXXVIIII695112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 kwietnia 2012 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2013 r. poz. 3478) 

zarz£l.dzenie Nr 5179NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury 
okreslajllcej zasady i tryb wsp61pracy przy prowadzeniu konsultacji 
spolecznych przez kom6rki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy 
Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji 

zlecone gminie i 
powiatowi z zakresu 
administracji 
rz~dowej 

wlasne gminy 

Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej 
oraz informacji sektora publicznego w celu 
ponownego wykorzystywania, b~d£l.cych w dyspozycji 
Oddzialu. 

art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji I wlasne gminy 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z p6in. zm.) 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
zp6in. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal£l.cznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z p6in. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej (zahlCznik do zarz~dzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
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11. 

12. 

Sporz'l.dzanie sprawozdail, analiz infonnacji 
dotycz'l.cych realizacji zadail Oddzialu. 

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Oddzialu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarz'l.dzania Kontaktami z Mieszkancami. 

Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pazn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania infonnacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1'l.cznik do zarz'l.dzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z pazn. zm.) 

§ 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal'l.cznik do zarZ'l.dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pazn. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1'l.cznik nr 1 do rozporz'l.dzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pazn. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zahtcznik nr 6 do rozporz'l.dzenia Prezesa 
Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcj i 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pazn. zrn.) 
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VI. Zespol Wychowania Przedszkolnego 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Prowadzenie spraw zwi~anych z: art. 8 ust. 15 i art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo wlasne grniny 
1) zaldadaniem i likwidacj<t publicznych przedszkoli; oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zrn.) 
2) tworzeniern i rozwi'\Zywaniern zespolow publicznych 

przedszkoli, zespolow szkolno-przedszkolnych. 
2. Nadzor nad publicznyrni przedszkolarni w zakresie: art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe wlasne grniny 

1) przestrzegania przepisow dotycz<tcych organizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zrn.) 
pracy; 

2) przestrzegania obowi~uj<tcych przepisow § 39 ust. 3 pkt 1 Regularninu organizacyjnego Urzctdu Miasta 
dotycZ<tcych bezpieczeitstwa I higieny pracy Lodzi (zal<tcznik do zarz<tdzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta 
pracownikow i uczniow. Lodzi z dnia 21 rnarca 2012 r., z pozn. zrn) 

-

3. Opracowanie projektu planu SleCI publicznych art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe wlasne grniny 
przedszkoli oraz jego aktualizacja. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zrn.) 

4. Okreslenie wysokosci oplat za korzystanie art. 52 ustawy z dnia 27 paidziemika 2017 r. 0 finansowaniu zadait wlasne grniny 
z wychowania przedszkolnego dzieci objcttych oswiatowych (Dz. U. poz. 2203) 
wychowaniern przedszkolnyrn do koitca roku szkolnego 
w roku kalendarzowyrn, w ktoryrn koitcz<t 6 lat. 

! 

5. Zatwierdzanie organizacji pracy publicznych przedszkoli art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe wlasne grniny 
oraz aneksow do nich. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pozn. zrn.) 

§ 17 ust. 6 rozporz<tdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
17 rnarca 2017 r. w sprawie szczegolowej organizacji publicznych 

I 

szkol i pUblicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649, z pozn. zrn.) 

6. Ustalanie terrninu przerwy w pracy przedszkola na § 12 ust. 1 rozporz<tdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 wlasne grniny 
wspolny wniosek dyrektora przedszkola I rady rnarca 2017 r. w sprawie szczegolowej organizacji publicznych 
przedszkola lub rady rodzicow. szkol i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649, z poin. zrn.) 

7. Koordynowanie procesu rekrutacji do przedszkoli art. 130, art. 131, art. 149, art. 150, art. 152 ustawy z dnia 14 wlasne grniny 
rniejskich, w tyrn: grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 
1) okreslanie kryteriow naboru; z pozn. zrn.) 
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2) ustalenie wzoru wniosku 0 prZYJyCle dziecka do 
przedszkola lub oddzialu przedszkolnego w szkole 
podstawowej; 

3) przygotowywanie sprawozdan i raportow z Jego 
przebiegu. 

8. 1 Zapewnienie dzieciorn szescioletnirn warunkow do 
spelniania rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
zapewnienie rnozliwosci korzystania z wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. 

9.1 Zapewnianie dzieciorn posiadaj<lccyrn orzeczema 
o potrzebnie ksztalcenia specjalnego odpowiedniej formy 
ksztalcenia w przedszkolach integracyjnych, specjalnych 
lub ogolnodostypnych. 

10. I Ustalanie, w porozurnieniu z dyrektorarni 
nadzorowanych przedszkoli organizacji indywidualnego 
obowi<tcZkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dla uczniow posiadaj<lccych orzeczenie 
o potrzebie nauczania indywidualnego. 

11. 1 Przygotowywanie inforrnacji 0 stanie realizacji zadail. 
oswiatowych za poprzedni rok szkolny w zakresie zadail. 
Zespolu oraz 0 wynikach nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez Lodzkiego Kuratora Oswiaty oraz 
opracowywanie danych zbiorczych dotycz<lccych 
nadzorowanych przedszkoli oraz dokonywanie analiz 
i ocen porownawczych. 

uchwala Nr XL VIII1216/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 26 
kwietnia 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriow branych pod 
uwagy na drugirn etapie post~powania rekrutacyjnego do 
przedszkoli rniejskich oraz przyznania irn okreslonej liczby 
punktow (Dz. Vrz. Woj. Lodzkiego poz. 2360) 

zarzqdzenie Nr 7701NII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
7 lutego 2018 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyj~cie 

kandydata do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lodi, 
wykorzystywanego w post~powaniu rekrutacyjnyrn 

art. 31 ust. 4, 8-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne grniny 
oswiatowe (Dz. V. z 2017 r. poz. 59, z poin. zrn.) 

art. 127 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne grniny 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zrn.) 

art. 127 ust. 2 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne grniny 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zrn.) 

§ 3 ust. 2 rozporZ<tdzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 
obowi¢owego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 
i indywidualnego nauczania dzieci i rnlodziezy (Dz. U. poz. 1616) 

art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne grniny 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zrn.) 

12. 1 Vdzial w zebran. i.ach rad pedagogicznych I art. 57 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 58, art. 63 ust. 12 i art. 69 ust. 5 ustawy I wlasne grniny 
podsurnowuj<lccych czynnos_~ ewaluacyjne prowadzone z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. V. z 2017 r. 
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przez organ nadzoru pedagogicznego oraz udziall poz. 59, z poin. zm.) 
w zebraniach rad pedagogicznych w zakresie: 
1) oceny pracy dyrektora; 
2) zasi~gania opmll w sprawie powierzania 

i odwolania ze stanowisk kierowniczych; 
3) planowanych zmian organizacyjnych 

w przedszkolach. 

13. I Prowadzenie post~powania wyjasniaj'lcego w przypadku I art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
zgloszenia wniosku rady pedagogicznej 0 odwolanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zrn.) 
dyrektora przedszkola. 

14. I Wykonywanie czynnoscl z zakresu prawa pracy I art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 samorz'ldzie I wlasne gminy 
w stosunku do dyrektorow publicznych przedszkoli gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z poin. zm.) 
prowadzonych przez miasto i nadzorowanych przez 
Zespol, w tym: I art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 63 i art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
1) oglaszanie konkursow, przyjrnowanie ofert, - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) 

przygotowanie dokumentacji dla komisji 
konkursowej itp.; I art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

2) prowadzenie spraw zwi<\Zanych z powierzaniem (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z poin. zrn.) 
stanowiska dyrektora przedszkola miejskiego 
i odwolaniem ze stanowiska, zmian'l wysokosci rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 slerpma 
wynagrodzenia itp.; 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

3) przygotowywanie zaswiadczeil i swiadectw pracy dla publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, 
dyrektorow przedszkoli miejskich; publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz 

4) wnioskowanie i przygotowywanie dokumentow trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) 
w sprawach zwi<\Zanych z okresleniem wysokosci 
dodatkow finansowych oraz przyznawaniem nagrod rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
i udzielaniem kar dyrektorom publicznych 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek 
przedszkoli. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogolnych warunkow 

przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za prac~ w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 416, z poin. zm.) 

uchwala Nr LIV/I014/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 rnarca 
2009 r. w sprawie przyj~cia regulaminu przyznawania dodatkow do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
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15. IOokonywanie ocen pracy dyrektorow publicznych 
przedszkoli w porozumieniu z organem sprawuj'l.cym 
nadzor pedagogiczny, w zakresie zadan wynikaj'l.cych 
z kompetencji organu prowadz'l.cego. 

16. I Przygotowywanie propozycji wnioskow 0 przyznanle 
orderow i odznaczeiI oraz nagrod: Ministra Edukacji 
Narodowej, Lodzkiego Kuratora Oswiaty, Prezydenta 
Miasta Lodzi dla dyrektorow nadzorowanych szkol 
i placowek oswiatowych. 

17. I Przyjmowanie wnioskow 0 dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, dokonywanie analiz 
i opracowywanie planow dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

ponadwymiarowe i godziny zast~pstw dorainych oraz nagrod 
nauczycielom szkol i placowek prowadzonych przez Miasto Lodi 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 87, poz. 839, z poin. zm.) 

art. 6a ust. 1 f, 1 g, 6-7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. ZITI.) 

rozdzial 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne gminy 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 

art. 2 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 paidziemika 1992 r. 
o orderach i odznaczeniach (Oz. U. z 2018 r. poz. 400, z poin. zm.) 

rozporz<\dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegolowego trybu post~powania 
w sprawach 0 nadanie orderow i odznaczeiI oraz wzorow 
odpowiednich dokumentow (Oz. U. poz. 2743, z poin. zm.) 

rozporz'l.dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad nadawania 
"Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania 
wnioskow, wzoru medalu, trybu jego wr~czania i sposobu noszenia 
(Oz. U. poz. 1073, z pom. zm.) 

uchwala Nr LIV/1014/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie przyj~cia regularninu przyznawania dodatkow do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zast~pstw doramych oraz nagrod 
nauczycielom szkol i placowek prowadzonych przez Miasto Lodi 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 87, poz. 839, z pom. zm.) 

art. 70a i art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pom. ZITI.) 

§ 6 ust. 3 i § 7 rozporz'l.dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzialu 
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18. I Kierowanie nauczycieli do uzupelnienia etatu, 
opmlOwanie przeniesien sluzbowych nauczycieli oraz 
opmlOwanie powierzenia i odwolania ze stanowisk 
kierowniczych w publicznych przedszkolach. 

19. I Prowadzenie spraw zwiClZanych z ubieganiem Sl~ 
o stopien awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego przez nauczycieli kontraktowych 
publicznych przedszkoli, w tym: 
1) przewodniczenie komisjom powolanym przez 

Oyrektora Wydzialu przeprowadzaj<tcym 
post~powanie egzaminacyjne dla nauczycieli; 

2) przeprowadzanie post<tpowan egzaminacyjnych dla 
nauczycieli; 

3) wydawanie decyzji 0 nadaniu lub odmowie nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego dla nauczycieli, ktorzy zakonczyli 
post<tpowanie przed komisj<t egzaminacyjn<t; 

4) wydawanie nowej decyzji 0 nadaniu stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego tym 
nauczycielom, ktorzy w trakcie pracy zawodowej 
uzyskali wyzszy poziom wyksztalcenia niz okreslony 
w dotychczasowym akcie. 

srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomi~dzy budzety poszczegolnych wojewodow, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze srodkow 
wyodr<tbnionych w budzetach organow prowadz<tcych szkoly, 
wojewodow, ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania 
oraz szczegolowych kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow 
(Oz. U. poz. 430, z poin. zm.) 

art. 18 ust. 4 i art. 22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 

art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzaj<tce ustaw~ - Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. 
poz. 60, z poin. zm.) 

art. 64 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) 

art. 9g ust. 2 i art. 9f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 

rozporz<tdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 
2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Oz. U. poz. 393) 

zarz<tdzenie Nr 7109NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
19 paidziemika 2017 r. w sprawie powolania komisji 
przeprowadzaj<tcych post~powanie egzaminacyjne dla nauczycieli 
kontraktowych, ubiegaj<tcych si~ 0 stopien nauczyciela 
mianowanego (z poin. zm.) 

wlasne gminy 

20. I Udzial w charakterze obserwatoralczlonka komisji I art. 9g ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne gminy 
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w komisjach kwalifikacyjnychlegzaminacyjnych I (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 
powolanych przez dyrektorow nadzorowanych 
przedszkoli dla nauczycieli ubiegaj'lcych si<t 0 stopieil 
nauczyciela kontraktowego. 

21. I Rozpatrywanie odwolail nauczycieli od decyzj i I art. 9b ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
dyrektorow przedszkoli 0 nadaniu lub odmowie nadania Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 
stopnia nauczyciela kontraktowego. 

22. I Uczestniczenie w posiedzeniach komisji I art. 9g ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne gminy 
kwalifikacyjnych powolanych przez Lodzkiego Kuratora Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 
Oswiaty dla dyrektorow i nauczycieli ubiegaj'lcych si<t 
o stopieil nauczyciela dyplomowanego. 

23. IOpracowywanie propozycji do projektu planu kontroli I Regulamin kontroli (za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1 094NIII151 wlasne gminy 
Urz<tdu Miasta Lodzi na dany rok kalendarzowy oraz Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) i powiatu 
sprawozdail z przeprowadzonych kontroli przez Zespol. 

24. I Prowadzenie lokalnych baz danych systemu informacji art. 7, art. 33 pkt 1, art. 36, art. 41 ust. 2, art. 50, art. 68 ust. 2 pkt 3, I wlasne gminy 
oswiatowej SIO, w tym: art. 74 ust. 1, art. 108 ust. 8 i art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 
1) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci danych 2011 r. 0 systemie informacji oswiatowej (Oz. U. z 2017 r. 

wprowadzanych do bazy danych SIO przez poz. 2159, z pozn. zm.) 
przedszkola (potwierdzanie prawdziwosci 
przekazywanych danych, informowanie rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 
o stwierdzonych nieprawidlowosciach dotycZ'lcych 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dost<tpowych 
wprowadzanych danych); do bazy danych systemu informacji oswiatowej (Oz. U. z 2017 r. 

2) wprowadzanie i aktualizowanie danych poz. 1399) 
przekazywanych do Rejestru Szkol Placowek 
Oswiatowych (RSPO); rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

3) przekazywanie do zbiorow danych SIO innych 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych gromadzonych 
danych wynikaj'lcych z obowi¥uj'lcych przepisow. w bazach danych oswiatowych, zakresu danych identyfikuj'lcych 

podmioty prowadz'lce bazy danych oswiatowych, terminow 
przekazywania danych mi<tdzy bazami danych oswiatowych oraz 
wzorow wydrukow zestawieil zbiorczych (Oz. U. poz. 957, 
z poin. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych dziedzinowych 

40 



25. I SporZ£tdzanie zbiorczych sprawozdaii, analiz i informacji 
dotycz£tcych realizacji zadaii Zespolu. 

26. I Prowadzenie konsultacji spolecznych w zakresie spraw 
prowadzonych przez Zespol. 

gromadzonych w systemie informacji oswiatowej oraz terminow 
przekazywania niektorych danych do bazy danych systemu 
informacji oswiatowej (Dz. U. poz. 1653, z pozn. zm.) 

§ 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal£tcznik do zarZ£tdzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 

§ 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Konsultacji Spolecznych (zal£tcznik do I wlasne gminy 
uchwaly Nr XXXVIIII695/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 
kwietnia 2012 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013 r. poz. 3478) 

zarz£tdzenie Nr 5179NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury 
okreslaj£tcej zasady i tryb wspolpracy przy prowadzeniu konsultacji 
spolecznych przez komorki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy 
Miejskiego Zesporu ds. Konsultacji 

27. I Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pozn. zm.) 
wykorzystywania, b~d£tcych w dyspozycji Zespolu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z pozn. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal£tcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej (zal£tcznik do zarz£tdzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pozn. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(zal£tcznik do zarZ£tdzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 30 czerwca 2016 L, Z pain. zm.) 

28. Przygotowywanie 1 przekazywanie dokumentacj i § 63 Instrukcji kancelaryjnej (zahtcznik nr 1 do rozporZ£ldzenia wlasne gminy 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 L W sprawie 
Zarz::tdzania Kontaktami z Mieszkailcami. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zal<t.cznik nr 6 do rozporz<t.dzenia Prezesa 
Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 L W sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z pain. zm.) 
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VII. Zespol ds. Kontroli Finansowej 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Planowanie kontroli oraz opracowywanie rocznego § 8 ust. 3 i 4 Regulaminu kontroli (zahtcznik do zarz(l.dzenia wlasne gminy 
projektu planu kontroli jednostek nadzorowanych przez Nr 1 094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) i powiatu 
Wydzial na dany rok kalendarzowy. 

2. Przygotowanie rocznego projektu sprawozdania § 45 ust. 3 i 4 Regulaminu kontroli (zal(l.cznik do zarz(l.dzenia wlasne gminy 
z kontroli zrealizowanych w jednostkach nadzorowanych Nr 1 094NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) i powiatu 
przez Wydzial. 

3. Koordynowanie sprawowanego przez Oddzialy art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe wlasne gminy 
i Zespoly Wydzialu nadzoru nad podleglymi szkolami (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) i powiatu 
i placowkami oswiatowymi w zakresie zadaiJ. organu 
prowadz(l.cego, w tym sporz(l.dzanie rocznego planu Regulamin organizacji kontroli zafZ<lClczej (zal(l.cznik do za.t"llldzenia 
nadzoru 1 rocznego sprawozdania z nadzoru Nr 5061NllO Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 261istopada 2010 r.) 
realizowanego przez Oddzialy 1 Zespoly Wydzialu 
Edukacji. 

4. Przeprowadzanie kontroli planowych, sprawdzaj(l.cych art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe wlasne gminy 
i dorainych w szkolach i placowkach oswiatowych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pOm. zm.) i powiatu 
w zakresie prawidlowosci dysponowania przez szkoly 
1 placowki oswiatowe przyznanyml srodkami dzial II Regulaminu kontroli (zal(l.cznik do zarz(l.dzenia 
budzetowymi i pozyskanymi srodkami pochodz<lcymi Nr 1094NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) 
z innych irodel, w tym opracowywame materialow 
pokontrolnych wraz z wnioskami i zaleceniami oraz § 39 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
nadzorowanie sposobu realizacji zalecen pokontrolnych. (zal(l.cznik do zarz(l.dzenia N r 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 

5. Przygotowywanie zawiadomien 0 naruszeniu dyscypliny art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. wlasne gminy 
finansow publicznych do Rzecznika Dyscypliny o odpowiedzialnosci za naruszeme dyscypliny finansow i powiatu 
Finansow Publicznych, organow scigania itp. publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z poin. zm.) 

6. U dost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z poin. zm.) 

I wykorzystywania, b~d(l.cych w dyspozycji Zespolu. 
art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 
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7. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespolu 
do Archiwum Zakladowego w Wydziale Zarz£ldzania 
Kontaktami z MieszkaiJ.cami. 

poz. 352, z pain. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal'lcznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostctpniania informacji 
publicznej (za1'lcznik do zarZ£ldzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udostctpniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (zahtcznik nr 1 do rozporz'ldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pain. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1'lcznik nr 6 do rozporz'ldzenia Prezesa 
Rady Ministraw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazaw akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwaw 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z pain. zm.) 
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Lp. 

VIII. Zespol ds. Ksztalcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku 

Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. 1 Prowadzenie spraw zwi(!Zanych z: I art. 8 ust. 16 i art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo I wlasne powiatu 
1) zakladaniem i likwidacj~ szkol specjalnych oraz oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) 

placowek oswiatowych; 
2) zakonczeniem dzialalnosci przez gimnazja specjalne; 
3) tworzeniem i rozwi(!ZYwaniem zespolow szkol 

i placowek oswiatowych. 

art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzaj~ce ustaw~ - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60, z p6Zn. zm.) 

2.1 Nadzor nad szkolami specjalnymi, specjalnymi I art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U.I wlasne powiatu 
osrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami z 2017 r. poz. 59, z pozn. zm.) 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym: 
specjalistycznymi, mlodziezowym osrodkiem § 39 ust. 3 pkt 2---{j Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
wychowawczym, mlodziezowymi osrodkami Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
socjoterapii, placowkami oswiatowo-wychowawczymi Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pozn. zm.) 
i pracy pozaszkolnej (centrami zaj~c pozaszkolnych, 
Palacem Mlodziezy w Lodzi, Szkolnym Schroniskiem 
Mlodziezowym w Lodzi), bursami szkolnymi, 
Pailstwow~ Szkol~ Muzyczn<t I stopnia, w zakresie: 
1) przestrzegania przepisow dotycz<tcych organizacj i 

pracy nadzorowanych szkol i placowek oswiatowych; 
2) przestrzegania obowi(!Zuj~cych przeplSOW 

dotycz~cych bezpieczenstwa higieny pracy 
pracownikow i uczniow. 

3.1 Nadzor nad Centrum Uslug Wspolnych Oswiaty I art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
w Lodzi w zakresie dzialalnosci statutowej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) 

§ 7 Statutu Centrum Uslug Wspolnych Oswiaty w Lodzi (zal~cznik 
do uchwaly Nr XXXVIIII1012/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
7 grudnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 5578, z pom. zm.) 

§ 39 ust. 3 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
(zal~cznik do zarz~dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi 
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z dnia 21 marca 2012 L, z poin. zm.) 

4.IOpracowanie projektu planu sieci szkol specjalnych I art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 L - Prawo oswiatowe 1 wlasne powiatu 
prowadzonych przez miasto orazjego aktualizacja. (Dz. U. z 2017 L poz. 59, z poin. zm.) 

5.1 Zatwierdzanie organizacji pracy nadzorowanych szkol § 17 ust. 6 rozporz,\:dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 171 wlasne powiatu 
i placowek ksztalcenia specjalnego, placowek marca 2017 L W sprawie szczegolowej organizacji publicznych 
resocjalizacyjnych, placowek oswiatowo- szkol i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649, z poin. zm.) 
wychowawczych i poradni psychologiczno-
pedagogicznych oraz aneksow do nich. 

6. I Wydawanie skierowan do mlodziezowego osrodka 
wychowawczego dla nieletniego, wobec ktorego s,\:d 
rodzinny orzekl 0 umieszczeniu w takim osrodku oraz 
wydawanie skierowan do szkol i placowek specjalnych. 

7.1 Przygotowywanie informacji 0 stanie realizacji zadan 
oswiatowych w zakresie zadan Zespolu za poprzedni rok 
szkolny, w tym 0 wynikach egzaminow oraz 0 wynikach 
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
Lodzkiego Kuratora Oswiaty oraz opracowywanie 
danych zbiorczych dotycz,\:cych nadzorowanych szk61 
i placowek oswiatowych oraz dokonywanie analiz i ocen 
porownawczych. 

8. I Wnioskowanie do dyrektorow szkol i placowek 
oswiatowych oraz do organu nadzoru pedagogicznego 
w sprawach dzialalnosci dydaktyczno-wychowawczej 
i opiekunczej dotycz,\:cej nadzorowanych szkol 
i placowek ksztalcenia specjalnego, placowek 
resocjalizacyjnych placowek oswiatowo-
wychowawczych. 

art. 127 ust. 13-16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 L - Prawo 1 wlasne powiatu 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 L poz. 59, z poin. zm.) 

§ 1 rozporZ'l:dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 grudnia 2011 L W sprawie szczegolowych zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 
w mlod~iezowym osrodku wychowawczym (Dz. U. poz. 1755) 

art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) i powiatu 

art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 L - Prawo oswiatowe 1 wlasne powiatu 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) 

9.1 Prowadzenie spraw zwi'lZallych z realizacj,\: zalecen I art. 55 ust. 8 i art. 56 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 L - Prawo 1 wlasne powiatu 
i decyzji wydanych przez organ nadzoru oswiatowe (Dz. U. z 2017 L poz. 59, z poin. zm.) 
pedagogicznego. 
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10. I Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwi'lZywania Problemow Alkoholowych 
i Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii 
w czcrsci dotycz<l.cej zadan Wydzialu, w tym: 
1) przygotowywanie i zawieranie umow na udzielanie 

dotacji na realizacjcr dzialafi profilaktycznych 
i terapeutycznych dla szkol i placowek oswiatowych 
nadzorowanych przez miasto Lodi; 

2) przeprowadzanie konkursow dla szkol i placowek 
oswiatowych na realizacjcr zadafi w zakresie 
profilaktyki uzaleznien wsrod dzieci i mlodziezy, 
wynik~<l.cych z Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwi'lZywania Problemow Alkoholowych; 

3) przeprowadzanie konkursow ofert dla organizacji 
pozarz<l.dowych oraz podmiotow, ° ktorych mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
° dzialalnosci pozytku publicznego 
i ° wolontariacie, na realizacjcr zadafi wynikaj<l.cych 
z Programow; 

4) przygotowywanie zawieranie umow 
z organizacjami pozarz<l.dowymi wylonionymi 
w konkursach, ° ktorych mowa w pkt 3; 

5) monitorowanie realizacji zawartych umow; 
6) dokonywanie analiz sprawozdafi skladanych przez 

wykonawcow zadania z realizacji zawartych umow; 
7) przygotowywanie sprawozdafi z realizacji umow. 

11. I Realizacja Gminnego Programu Przeciwdzialania 
Przemocy w Rodzinie w czcrsci dotycz<l.cej zadan 
Wydzialu, w tym: 
1) przygotowywanie i zawieranie umow na udzielanie 

dotacji na realizacjcr prowadzenia grup wsparcia; 
2) przygotowywanie i zawieranie umow na udzielanie 

dotacji na realizacjcr zajcrc poradnictwa prawnego, 
warsztatow i zajcrc korekcyjnych dla dzieci 
i mlodziezy dotknicrtych przemoc't; 

art. 4 I ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 r. ° wychowaniu 
w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U. z 2016 r. 
poz. 487, z poin. zm.) 

art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ° przeciwdzialaniu 
narkomanii (Oz. U. z 2017 r. poz. 783, z poin. zm.) 

art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ° dzialalnosci pozytku 
publicznego i ° wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, 
z poin. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle przYJcrcIa 
programu wspolpracy miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, ° ktorych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ° dzialalnosci poZytku 
publicznego i ° wolontariacie 

art. 4 I ustawy z dnia 26 paidziemika 1982 r. ° wychowaniu 
w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Oz. U. z 2016 r. 
poz. 487, z poin. zm.) 

art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ° przeciwdzialaniu 
narkomanii (Oz. U. z 2017 r. poz. 783, z poin. zm.) 

art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ° dzialalnosci pozytku 
publicznego i ° wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, 

wlasne gminy 

wlasne gminy 
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3) przeprowadzanie konkursow ofert dla organizacji 
pozarutdowych oraz podmiotow, 0 ktorych mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie, na realizacj~ zadan wynikajctcych 
z Programu; 

4) realizacja programow aktywizacji spolecznej dzieci 
i mlodziezy. 

12. I Wspieranie nauki i rozwoju dzieci z rodzin 
niewydolnych wychowawczo oraz koordynacja i nadzor 
nad prawidlowct realizacjct zadan dodatkowych dla dzieci 
z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

z poin. zm.) 

coroczna uchwala Rady Miejskiej w Lodzi w sprawle przYJ~cla 
programu wspolpracy miasta Lodzi z organizacjami 
pozarzctdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. I wlasne gminy 
o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z poin. zm.) 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z poin. zm.) 

13. I Wspolpraca z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej I art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne gminy 
w Lodzi, sctdami, policjct i kuratorami sctdowymi, (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) 
dotyczctca wszelkich inicjatyw zwictzanych 
z profilaktykct negatywnych zachowan spolecznych § 15 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta Lodzi 
wsrod dzieci i mlodzieZy oraz dzialan majctcych na celu (zalctcznik do zarzctdzenia Nr 1964NI/12 Prezydenta Miasta Lodzi 
rozwi'lZywanie problemow w sytuacjach kryzysowych z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zm.) 
w rodzinie z dziecmi. 

14. I Prowadzenie .sp~~w z,;i'lZanych z or~anizacj.~1 art. 92a ustawy z dnia 7 wrz,e~nia 1991 r. 0 systemie oswiaty 1 ~lasn~ gminy 
wypoczynku dZlecll mlodzlezy, w tym w formle kolonn (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z pozn. zm.) 1 powlatu 
i obozow. 

15. IUdzial w zebraniach rad pedagogicznych 
podsumowujctcych czynnosci ewaluacyjne prowadzone 
przez organ nadzoru pedagogicznego oraz udzial 
w zebraniach rad pedagogicznych w zakresie: 
1) oceny pracy dyrektora; 
2) zasi~gania opmn w sprawie powierzania 

i odwolania ze stanowiska dyrektora; 

rozporzctdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i mlodziezy 
(Dz. U. poz. 452) 

art. 63 ust. 12 i art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -I wlasne gminy 
Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pom. zm.) i powiatu 

art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 
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3) planowanych zmian organizacyjnych w szkolach 
specjalnych i placowkach oswiatowych. 

16. I Prowadzenie post~powania wyjasniajttcego w przypadku I art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe I wlasne powiatu 
zgloszenia wniosku rady pedagogicznej 0 odwolanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) 
dyrektora szkoly lub placowki oswiatowej. 

17. I Wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy I art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzttdzie I wlasne gminy 
w stosunku do dyrektorow szkol specjalnych, gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z poin. zm.) i powiatu 
specjalnych osrodkow szkolno-wychowawczych, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym I art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorZ<:tdzie 
specjalistycznych, mlodziezowego osrodka powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z poin. zm.) 
wychowawczego, mlodziezowych osrodkow 
socjoterapii, placowek oswiatowo-wychowawczych I art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 63 i art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 
i pracy pozaszkolnej, burs szkolnych, Panstwowej 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z pM:n. zm.) 
Szkoly Muzycznej I stopnia, Centrum Uslug Wspolnych 
Oswiaty w Lodzi, prowadzonych przez miasto I art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
nadzorowanych przez Zespol, w tym: (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z poin. zm.) 
1) oglaszanie konkursow na stanowisko dyrektora, 

przyjmowanie ofert, przygotowanie dokumentacji dla 
komisji konkursowej itp.; 

2) prowadzenie spraw zwi<:tZanych z powierzaniem 
stanowiska dyrektora szkoly lub placowki 
oswiatowej i odwolaniem ze stanowiska, zmiantt 
wysokosci wynagrodzenia itp. 

3) przygotowywanie zaswiadczen i swiadectw pracy dla 
dyrektorow szkol specjalnych, specjalnych osrodkow 
szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym: specjalistycznych, 
mlodziezowego osrodka wychowawczego, 
mlodziezowych osrodkow socjoterapii, placowek 
oswiatowo-wychowawczych i pracy pozaszkolnej, 
burs szkolnych, Panstwowej Szkoly Muzycznej I 
stopnia; 

4) wnioskowanie i przygotowywanie dokumentow 
w sprawach zwi<:tZanych z okresleniem wysokosci 
dodatkow finansowych oraz przyznawaniem nagrod 

rozporzttdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogolnych warunkow 
przyznawania dodatkow do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za prac~ w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 416, z poin. zm.) 

rozporzttdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 Slerpma 
2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 
publicznego przedszkola, publicznej szkoly podstawowej, 
publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placowki oraz 
trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) 

§ 4 ust. 2 Statutu Centrum Usrug Wspolnych Oswiaty w Lodzi 
(zalttcznik do uchwaly Nr XXXVIIUI012/16 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego 
poz. 5578, z poin. zm.) 
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i udzielaniem kar dyrektorom nadzorowanych szkol 
i placowek ksztalcenia specjalnego, placowek 
oswiatowo-wychowawczych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 

18. IOokonywanie ocen pracy dyrektorow szkol i placowek 
ksztalcenia specjalnego, placowek resocjalizacyjnych, 
poradni psychologiczno-pedagogicznych i placowek 
oswiatowo-wychowawczych we wspolpracy z organem 
sprawuj'lcym nadzor pedagogiczny, w zakresie zadail 
wynikaj'lcych z kompetencji organu prowadz'lcego. 

19. I Przygotowywanie propozycji wnioskow 0 przyznanie 
orderow i odznaczeil oraz nagrod: Ministra Edukacji 
Narodowej, Lodzkiego Kuratora Oswiaty, Prezydenta 
Miasta Lodzi dla dyrektorow nadzorowanych szkol 
i placowek ksztalcenia specjalnego, placowek 
oswiatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno
pedagogicznych. 

uchwala Nr LIV/l014/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie przyj~cia regulaminu przyznawania dodatkow do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zast~pstw dorainych oraz nagrod 
nauczycielom szkol i placowek prowadzonych przez Miasto Lodz 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 87, poz. 839, z pozn. zm.) 

art. 6a ust. If, Ig, 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne powiatu 
Nauczyciela (Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 

rozdzial 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne powiatu 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 

art. 2 ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 paidziemika 1992 r. 
o orderach i odznaczeniach (Oz. U. z 2018 r. poz. 400, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegolowego trybu post~powania 
w sprawach 0 nadanie orderow i odznaczeil oraz wzorow 
odpowiednich dokumentow (Oz. U. poz. 2743, z pozn. zm.) 

rozporz'ldzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad nadawania 
"Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania 
wnioskow, wzoru medalu, trybu jego wr~czania i sposobu noszenia 
(Oz. U. poz. 1073, z pom. zm.) 

uchwala Nr LIV/1014/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie przyj~cia regulaminu przyznawania dodatkow do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zast~pstw dorainych oraz nagrod 
nauczycielom szkol i placowek prowadzonych przez Miasto Lodz 
(Oz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 87, poz. 839, z pozn. zm.) 
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20. 

21. 

22. 

Przyjrnowanie wnioskow 0 dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonywanie 
analiz i opracowywanie planow dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Kierowanie nauczycieli do uzupelnienia etatu, 
opiniowanie przeniesien slliZbowych nauczycieli oraz 
oplmowanie powierzenia i odwolania ze stanowisk 
kierowniczych w nadzorowanych szkolach specjalnych 
i placowkach oswiatowych. 

Prowadzenie spraw zwi£lZanych z ubieganiern Sl<t 
o stopien awansu zawodowego nauczyciela 
rnianowanego przez nauczycieli kontraktowych szkol 
specjalnych i placowek oswiatowych w tyrn: 
1) przewodniczenie kornisjorn powolanyrn przez 

Dyrektora Wydzialu przeprowadzaj'l.cyrn 
post<tpowanie egzaminacyjne dla nauczycieli; 

2) przeprowadzanie post<tpowan egzaminacyjnych dla 
nauczycieli; 

3) wydawanie decyzji 0 nadaniu lub odrnowie nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
rnianowanego dla nauczycieli, ktorzy zakonczyli 
post<tpowanie przed kornisj'l. egzaminacyjn(b 

4) wydawanie nowej decyzji 0 nadaniu stopnia 

art. 70a ust. 1 i art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne powiatu 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 

§ 6 ust. 3 i § 7 rozporz'l.dzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 rnarca 2002 r. w sprawie sposobu podzialu 
srodkow na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
porni<tdzy budzety poszczegolnych wojewodow, form doskonalenia 
zawodowego dofinansowywanych ze srodkow wyodr<tbnionych 
w budzetach organow prowadz'l.cych szkoly, wojewod6w, rninistra 
wlaSciwego do spraw oswiaty i wychowania oraz szczegolowych 
kryteriow i trybu przyznawania tych srodkow (Dz. U. poz. 430 
z poin. zm.) 

art. 18 ust. 4 i art. 22 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne powiatu 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) 

art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzaj'l.ce ustaw<t - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60, z poin. zm.) 

art. 64 i 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zrn.) 

art. 9g ust. 2 i art. 9f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne grniny 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z poin. zm.) i powiatu 

rozporz'l.dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 rnarca 
2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli (Dz. U. poz. 393) 

zarz'l.dzenie Nr 7109NII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
19 paidziemika 2017 r. w sprawie powolania kornisji 
przeprowadzaj'l.cych post<tpowanie egzaminacyjne dla nauczycieli 
kontraktowych, ubiegaj'l.cych si<t 0 stopien nauczyciela 
rnianowanego (z poin. zm.) 
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awansu zawodowego nauczyciela mmnowanego 
tym nauczycielom, ktorzy w trakcie pracy 
zawodowej uzyskali wyzszy poziom wyksztalcenia 
niz okreslony w dotychczasowym akcie. 

23. I Udzial w charakterze obserwatoralczlonka komisji I art. 9g ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne powiatu 
w komisjach kwalifikacyjnychlegzaminacyjnych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 
powolanych przez dyrektorow nadzorowanych szkol 
specjalnych i placowek oswiatowych, dla nauczycieli 
ubiegaj'tcych si~ 0 stopien nauczyciela kontraktowego. 

24. I Rozpatrywanie odwolan nauczycieli od decyzji I art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela I wlasne gminy 
dyrektorow szkol 0 nadaniu lub odmowie nadania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z po in. zm.) i powiatu 
nauczycielowi sta'Zyscie stopnia nauczyciela 
kontraktowego. 

25. I Uczestniczenie w posiedzeniach komisji I art. 9g ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta I wlasne powiatu 
kwalifikacyjnych powolanych przez Lodzkiego Kuratora Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z pozn. zm.) 
Oswiaty dla dyrektorow i nauczycieli ubiegaj'tcych si~ 
o stopien nauczyciela dyplomowanego. 

26. I Opracowywanie propozycji do projektu planu kontroli I Regulamin kontroli (zal'tcznik do zarz'tdzenia Nr 1 094NII/15 I wlasne gminy 
Urz~du Miasta Lodzi na dany rok kalendarzowy oraz Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 20 maja 2015 r.) i powiatu 

27. 

sprawozdan z przeprowadzonych kontroli przez Zespol. 

Prowadzenie lokalnych baz danych systemu informacji 
oswiatowej SIO, w tyrn: 
1) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci danych 

wprowadzanych do bazy danych SIO przez szkoly 
i placowki specjalne (potwierdzanie prawdziwosci 
przekazywanych danych, informowanie 
o stwierdzonych nieprawidlowosciach dotycz'tcych 
wprowadzanych danych); 

2) wprowadzanie i aktualizowanie danych 
przekazywanych do Rejestru Szkol Placowek 
Oswiatowych (RSPO); 

3) przekazywanie do zbiorow danych SIO innych 
danych wynikaj'tcych z obowi'lZuj'tcych przepisow. 

art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 36, art. 41 ust. 2, art. 50, art. 108 ust. 8 i art. 
111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 systemie informacji 
oswiatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159, z poin. zm.) 

rozporz'tdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dost~powych 
do bazy danych systemu informacji oswiatowej (Dz. U poz. 1399) 

rozporz'tdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych gromadzonych 
w bazach danych oswiatowych, zakresu danych identyfikuj'tcych 
podmioty prowadz'tce bazy danych oswiatowych, terminow 
przekazywania danych mi~dzy bazami danych oswiatowych oraz 
wzorow wydrukow zestawien zbiorczych (Dz. U. poz. 957, 

wlasne gminy 
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28. I Sporz~dzanie sprawozdan, analiz 
dotycz~cych realizacji zadan Zespolu. 

z pain. zm.) 

rozporz~dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegalowego zakresu danych dziedzinowych 
gromadzonych w systemie informacji oswiatowej oraz terminaw 
przekazywania niektarych danych do bazy danych systemu 
informacji oswiatowej (Dz. U. poz. 1653, z pain. zm.) 

informacji I § 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta I wlasne gminy 
Lodzi (zal~cznik do zar~dzenia Nr 1964NV12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z pain. zm.) 

29. I Prowadzenie konsultacji spolecznych, w tym § 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Konsultacji Spolecznych (zal~cznik I wlasne gminy 
przygotowywanie wykazu konsultacji planowanych na do uchwaly Nr XXXVIIV695/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
rok nast~pny. 25 kwietnia 2012 r., Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2013 r. poz. 3478) 

zarz~dzenie Nr 5179NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury 
okreslaj~cej zasady i tryb wspalpracy przy prowadzeniu konsultacji 
spolecznych przez komarki organizacyjne Urz~du Miasta Lodzi 
i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy 
Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji 

30. I Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji I wlasne gminy 
oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zm.) 
wykorzystywania, b~d~cych w dyspozycji Zespolu. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352, 
z pain. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal~cznik do uchwaly 
Nr XL/428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Ladzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej (zal~cznik do zarz~dzenia Nr 3928NIII16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 

53 



31. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Zespolu do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1llcznik do zarzlldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1llcznik nr 1 do rozPorzlldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Dz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (zahtcznik nr 6 do rozporz~dzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Dz. U. poz. 67, z pom. zm.) 
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IX. Samodzielne Stanowisko ds. Analiz 

Lp. Zadania Podstawa prawna Rodzaj zadania 

1. Opracowywanie analiz porownawczych i przekrojowych § 14 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta wlasne gminy 
w zakresie wskazanym przez Oyrektora Wydzialu, m.in. Lodzi (zahtcznik do zarz(!dzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta 
analiz porownawczych planow finansowych, badaj(l.cych Lodzi z dnia 21 marca 2012 r., z poin. zrn.) 
wplyw struktury zatrudnienia na wydatki oswiatowe. 

2. I Prowadzenie spraw zwi¥anych z pozyskiwaniem I ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 partnerstwie publiczno-I wlasne gminy 
srodkow finansowych pochodz(l.cych ze irodel prywatnym (Oz. U. z 2017 r. poz. 1834) 
pozabudzetowych m.in. w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego na przedsi~wzi~cia realizowane przez 
Wydzial, w tym: 
1) przygotowanie wykazu przedsi~wzi~c; 
2) poszukiwanie potencjalnych partnerow do wspolpracy; 
3) sporz(l.dzanie analiz finansowych i organizacyjnych 

dotycz(l.cych wspolnych przedsi~wzi~c; 
4) opracowywanie projektow porozumlen umaw 

o wspalpracy z potencjalnymi partnerami. 

3. I Udost~pnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz I art. 10 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji I wlasne gminy 
informacji sektora publicznego w celu ponownego publicznej (Oz. U. z 2016 r. poz. 1764, z pain. zrn.) 
wykorzystywania, b~d(l.cych w dyspozycji Stanowiska. 

art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. 0 ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Oz. U. poz. 352, 
z poin. zm.) 

rozdzial 7 Statutu Miasta Lodzi (zal(l.cznik do uchwaly 
Nr XLl428/96 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzesnia 
1996 r., Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, 
z pain. zm.) 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost~pniania informacji 
publicznej (zal(l.cznik do zarz(l.dzenia Nr 3928NII/16 Prezydenta 
Miasta Lodzi z dnia 30 czerwca 2016 r., z pain. zm.) 
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4. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji 
Stanowiska do Archiwum Zakladowego w Wydziale 
Zarzlldzania Kontaktami z Mieszkancami. 

§ 5 ust. 2 Instrukcji w sprawie sposobu udost<tpniania informacji 
sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania 
(za1llcznik do zarZlldzenia Nr 3929NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 30 czerwca 2016 r., z poin. zm.) 

§ 63 Instrukcji kancelaryjnej (za1llcznik nr 1 do rozPorzlldzenia I wlasne gminy 
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow 
zakladowych, Oz. U. poz. 67, z poin. zm.) 

Instrukcja archiwalna (za1llcznik nr 6 do rozPorzlldzenia Prezesa 
Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zakladowych, 
Oz. U. poz. 67, z pom. zm.) 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY 
WYDZIALU EDUKACJI 

Za1'l.cznik 
do Sz.czeg61owego wykazu zadan 
realizowany.ch przez Wydzial 
Eduka.cji w Departamencie Spraw 
Spoleczny.ch Urz~du Miasta Lodzi 

W DEPARTAMENCIE SPRA W SPOLECZNYCH URZF;DU MIASTA LODZI 
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DYREKTOR 
WYDZIALU 
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Ksztalcenia Specjalnego, 
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Zesp61 Wychowania 
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