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ZARZĄDZENIE NR 2956/2023 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 24 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji porozumienia 
w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w mieście Katowice

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., 
poz. 40), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.) uwzględniając zapisy porozumienia nr MEiN/2022/DWEWE/1414 z 
dnia 10 maja 2022 r.,

zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice Nr 2520/2022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 

13 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji porozumienia w ramach 
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w mieście Katowice, zmienionym zarządzeniem 
nr 2795/2022 z 8 listopada 2022 r. - w § 1 wprowadza się następującą zmianę:

- pkt 11, otrzymuje brzmienie:

„11) Karina Pięta - pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach - 
Specjalista ds. administracyjnych - Do zadań specjalisty ds. administracyjnych należy: 
przygotowywanie i sprawdzanie faktur i rachunków, dostarczanie dokumentów do Centrum Usług 
Wspólnych, udzielanie informacji o programie zainteresowanym, umawianie spotkań rodziców z 
koordynatorem programu, zamawianie artykułów biurowych na potrzeby programu, systematyczne 
monitorowanie korespondencji oraz programów płacowych.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Katowice 

Marcin Krupa
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