
   Zarządzenie Nr 94/2023
Prezydenta Miasta Kalisza
    z dnia 7 lutego 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta Kalisza stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 793/2018 Prezydenta 
Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza ( z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 stycznia 2019r. w 
sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza (z 
późn. zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 11 w pkt. 11 wyraz „Jednoosobowe” zastępuje się wyrazem 
„Wieloosobowe”;

2) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„ 13. Wydział Edukacji

1) Naczelnik Wydziału;

2) Zastępca Naczelnika Wydziału;

3) Referat Ekonomiki:
a) Kierownik Referatu,
b) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. planowania i nadzoru realizacji budżetu 
jednostek podległych,
c) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek oświatowych oraz rozliczeń VAT,
d) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. księgowości i obsługi finansowej,
e) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. analiz i rozliczeń finansowych;

4) Wieloosobowe stanowisko pracy ds. stypendiów i pomocy materialnej dla 
uczniów oraz realizacji obowiązku szkolnego i nauki, rekrutacji do szkół i przedszkoli;
5) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. analiz organizacyjnych i projektów 
edukacyjnych;
6) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. skierowań do ośrodków wychowawczych
oraz organizacji nauczania indywidualnego;
7) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów, mienia 
oświatowego oraz ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
8) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. awansu zawodowego i doskonalenia 
nauczycieli oraz organizacji pożytku publicznego;
9) Jednoosobowe stanowisko pracy ds. administracyjnych.”.



§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek 

organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2023 r.

Prezydent Miasta Kalisza
       /…/

    Krystian Kinastowski
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