
ZARZĄDZENIE NR 5/13
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Gnojnie 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół w Gnojnie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 31/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., w którym: 

1) § 5 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) konserwator.”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„Do obowiązków konserwatora należy: 

1) Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja urządzeń technicznych działających w szkole; 
2) Konserwacja i nadzór urządzeń grzewczych - nadzór nad kotłownią szkolną oraz dostawami paliwa; 
3) Częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, ciągów 
komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych znajdujących się w szkole oraz systematyczne 
usuwanie usterek i wykonywanie drobnych prac remontowych, nie wymagających specjalistycznego 
przygotowania i sprzętu; 
4) Utrzymywanie ładu i porządku na terenach szkolnych (koszenie trawy, w okresie zimowym 
odśnieżanie i wysypywanie piaskiem dróg komunikacyjnych wokół szkoły itp.); 
5) Bieżące naprawy sieci ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyjnej, np. likwidacja przecieków; 
6) Nadzór nad oczyszczalnią i zbiornikami bezodpływowymi; 
7) Koszenie boiska przyszkolnego i utrzymywanie na nim porządku; 
8) Naprawa sprzętu w pomieszczeniach szkoły, naprawa stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana 
uszkodzonych zamków w drzwiach, naprawa i wymiana uchwytów okiennych; 
9) Przegląd oświetlenia w budynku szkoły (wymiana żarówek); 
10) Sprawowanie opieki nad obiektem szkolnym w czasie ferii szkolnych; 
11) Wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami bhp; 
12) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez dyrektora; 
13) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.”.

§ 2. Pozostała treść Regulaminu nie ulega zmianie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. 

 

WÓJT 

inż. Jolanta Stachowicz
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