Do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należą:
1) zadania gminy w zakresie:
a) zakładania, łączenia, prowadzenia, utrzymania oraz likwidacji publicznych
przedszkoli, przedszkoli specjalnych i szkół podstawowych,
b) ustalania sieci i granic obwodów szkół podstawowych, (10/20)
c) przygotowywania aktów założycielskich szkół i placówek oraz załatwiania spraw
związanych z nadawaniem pierwszego statutu,
d) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, aneksów oraz
nadzorowanie ich realizacji i nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących
organizacji pracy,
e) opiniowania wniosków osób prawnych lub fizycznych w sprawie założenia
publicznej szkoły podstawowej, przygotowywania zezwolenia na ich utworzenie oraz
udzielania dotacji na ich prowadzenie,
f) egzekwowania w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym realizacji obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki,
g) koordynacji oraz współfinansowania i rozliczania wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci i młodzieży,
h) współdziałania z wydziałami urzędu w zakresie rozwoju bazy oświatowej,
i) nadawania nauczycielom stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
j) kierowania
nieletnich
do
odpowiednich
resocjalizacyjnych
ośrodków
wychowawczych lub ośrodków socjoterapii na terenie kraju,
k) prowadzenia spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów ze środków
budżetu państwa i gminy,
l) prowadzenia spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
m) prowadzenia spraw związanych z realizacją „Programu integracji społeczności
romskiej na lata 2014 – 2020” w zakresie oświaty i kultury,
n) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
o) sporządzania, analizowania i realizacji planów finansowych dla szkół i placówek
oświatowo – wychowawczych,
p) współpracy z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Organizacji, Kadr i Kontroli
w zakresie nadzoru i kontroli wykorzystania budżetu przez szkoły i placówki,
q) udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom podstawowym oraz dotacji
dla jednostek nie powiązanych z budżetem,
r) współpracy z Wydziałem Inwestycji Miejskich w zakresie realizacji inwestycji
i remontów jednostek nadzorowanych,
s) tworzenia warunków do upowszechniania kultury i sztuki,
t) nadzorowania działalności instytucji kultury, w szczególności:
- działalności podstawowej,
- planowania i realizacji budżetu;
u) planowania i koordynacji imprez kulturalnych: miejskich, ogólnopolskich
i międzynarodowych,
v) prowadzenia rejestru instytucji kultury,
w) opracowywania strategii miasta w zakresie kultury,
x) opracowywania systemu rozpoznawania potrzeb i możliwości finansowego
wspierania wszelkich przedsięwzięć kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem
aplikowania o środki unijne,
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y) opracowywania zasad i wskaźników udzielania dotacji z budżetu miasta instytucjom
kultury, dla których samorząd Legnicy jest organizatorem,
z) współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dziedzictwa
narodowego i regionalnego,
za) prowadzenia bazy danych o organizacjach pozarządowych działających w Legnicy,
zb) współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami
kombatanckimi,
zc) systematyzowania i organizacji współpracy władz miasta z organizacjami
pozarządowymi, w tym koordynacji działań urzędu dotyczących pożytku
publicznego oraz obsługi Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
zca) wspierania działalności organizacji pozarządowych w zakresie kultury i spraw
społecznych poprzez udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych,
zd) opracowywania analiz i informacji dotyczących organizacji pozarządowych,
ze) koordynacji obchodów świąt państwowych, narodowych oraz uroczystości
patriotycznych,
zf) prowadzenia bazy danych o mniejszościach narodowych i etnicznych działających
w Legnicy,
zg) opracowywania analiz i informacji dotyczących mniejszości narodowych
i etnicznych,
zh) tworzenia warunków upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,
zi) nadzorowania działalności jednostek kultury fizycznej i turystyki,
zj) opracowywania koncepcji rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta,
zk) inicjowania rozwoju usług sportowo – turystycznych,
zl) wspierania działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności
dotyczących sportu dzieci i młodzieży,
zm) wspierania rozwoju sportu poprzez udzielanie dotacji, przyznawanie nagród
i stypendiów dla sportowców osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym;
zn) przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
zo) koordynacja prac oraz współdziałanie w zakresie realizacji projektu Centrum
Kultury, Nauki i Edukacji Witelona w Legnicy;.
2. zadania powiatu w zakresie:
a) zakładania, łączenia, prowadzenia, utrzymania oraz likwidacji szkół podstawowych
specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo – wychowawczych,
placówek kształcenia ustawicznego umożliwiających uzupełnianie wiedzy ogólnej
i uzyskanie kwalifikacji zawodowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz
innych poradni specjalistycznych,
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych,
c) przygotowywania aktów założycielskich szkół i placówek oraz załatwiania spraw
związanych z nadawaniem pierwszego statutu,
d) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, aneksów oraz nadzorowania
ich realizacji i nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy,
e) analizowania wniosków i dokonywania wpisu lub odmowy wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych, zgłoszonych do prowadzenia przez osoby prawne
i fizyczne, a także wykreślenia wpisu z ewidencji,
f) skreślony
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g) współpracy z kuratorium oświaty, zakładami doskonalenia i kształcenia nauczycieli
oraz nauczycielskimi związkami zawodowymi,
h) współpracy z Wydziałem Inwestycji Miejskich w zakresie realizacji inwestycji,
remontów jednostek nadzorowanych,
i) prowadzenia spraw nieletnich z zaburzeniami zachowania i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,
j) sporządzania, analizowania i realizacji planów finansowych szkół i placówek
oświatowo – wychowawczych,
k) współpracy z Wydziałem Finansowym oraz Wydziałem Organizacji, Kadr i Kontroli
w zakresie nadzoru i kontroli wykorzystania budżetu przez szkoły i placówki,
l) udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym, szkołom
ponadpodstawowym i policealnym,
m) prowadzenia ewidencji obiektów służących kulturze,
n) prowadzenia rejestru instytucji kultury,
o) współorganizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
p) nadzoru i koordynacji działalności merytorycznej klubów i stowarzyszeń sportowych,
q) rejestracji i ewidencji klubów i stowarzyszeń sportowych,
r) koordynacji prac Rady Sportu w Legnicy;
s) przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Wydział przy załatwianiu spraw używa symbolu „OKS”.
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