
,ZARZĄDZENIE Nr 75110
WOJTA GMINY KRUKLANKI

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zasad planowania szkoleri dla pracownik w Urzędu Gminy w Kruklankach

Na podstawie art.31 w zw. z art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 0B marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z200l r. Nr 142 poz. 159l z poŹn. zn.) oraz na podstawie art.
Ż4 ust.2 pkt 7, art.29 ust. 1, ustawy Z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych ( Dz.U. nr Ż23, poz. l45B ze zm.) w zw\ązku z $ 4 Regulaminu Pracy w
|Jrzędzie Gminy w Krul<lankach (Zarządzenie 29109 W jta Gminy.Kruklanki z dnia22 czerwca
2009r.), zatządzam' co następuje:

s1
1. Celem zapewnienia funlccjonowania adel<watnej, skutecznej i efoktywnej kontroli

zatządczej, wprowadza się zasady planowania szl<ole w Urzędzie Gminy W
Kruklankach.

2. Pracownicy jednostl<i podnoszą swoje kwalifikacje poprzęz uczestnictwo w szkoleniach.
3. W celu efektywnego wykorzystania środk w finansowych na szkolenia' zapotrzebowanie

na szkolenia, przedmiot proponowanego szkolenia, planowaną iloś uczestnik w oraz
zakładany koszt szkolenia uzgadnia się Z kierownil<iem l<om rl<i merytorycznej lub
sekretarzem gminy.

4. ostateczną decyzję dotyczącą skierowania na szkolenie podejmuje W jt lub Sekretarz
Gminy, biorąc pod uwagę rnozliwości finansowe jednostki.

$2
Zbiorczą rejestrację szl<oleri odbytych przez pracownikow prowadzi się w sekretariacie
Urzędu Gminy, według wzoru stanowiącego załącznil< Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Rejestr słuŻy zbiorczej ocenie jakości i efektywności przeprowadzonego szkolenia Z
punktu widzenia potrzeb pracownil<ow ijednostl<ijak r wniez cel w kontroli zarządczej.

$3
Zbiorcza ocena przeprowadzonych szkole , ich analiza jakości i efęl<tywności zuwzględnieniem
opinii pracownik w, jest brana pod uwagę przy planowaniu szl<ole na lata następne.

s4
Zarządzenie wchodziw Życie z dniem podjęcia,Zmocąobowiązującąod 1 stycznia20IIr.

ss
Wykonanie zarządzenia powierza się Sel<retarzowi Gminy.

l.

2.



Załącznik Nr 1

do Zaządzenia Nr 75110
Wojta Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2010r.

Zbtorczy rejestr szkole n
(wskazanie jednostki)

na rok

]Wysoko specjalistyczny/Dla zaawansowanych/Dla średnio zaawansowanych/Dla początkujących/Podstawowy_Uwagi 
mogą dotyczyc pŻydatności uzyskanych informacji' spełnieniu /bądŹ nie oczekiwa uczestnika szkolenia, zaznaczenia daneg szkolenia jako prioMetowego itp.
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