
ZARZĄDZENIE NR SG.120.35.2014 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 
poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach nadanym zarządzeniem Nr 
SG.120.202013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 września 2013 r. (zmiana: zarządzenie Nr SG.120.23.2013 
z dnia 6 listopada 2013r., zarządzenie Nr SG.120.3.2014 r. z dnia 5 lutego 2014 r. i zarządzenie Nr SG.120.21.2014 
z dnia 2 grudnia 2014 r.) wprowadzam z dniem 1 stycznia 2015 r. następujące zmiany:

1) Referat Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych otrzymuje nazwę Referat Inwestycji i Pozyskiwania 
Środków Pozabudżetowych. Użyta w Regulaminie nazwa Referat Zamówień Publicznych i Środków 
Pomocowych zostaje zastąpiona nazwą Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 
w odpowiedniej liczbie i przypadku. Przy znakowaniu spraw używa się symbolu : IN

2) w § 13 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

,,22a) sprawowanie nadzoru nad procedurą udzielania zamówień publicznych”;
3) z § 14 pkt 3 skreśla się lit. e;

4) w § 14 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:

a) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

b) udzielanie zamówień w trybie: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacji 
z ogłoszeniem dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, 
zapytania o cenę, licytacji elektronicznej;

c) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu 
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych;

d) publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

e) zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych gminy Zdzieszowice;

f) udział w pracach komisji przetargowej, na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza;

g) nadzór na prawidłowa realizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych przez jednostki 
organizacyjne gminy;

h) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych;

i) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych.”;
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5) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podział nadzoru:

Lp. Nazwa Referatu/stanowiska Nadzorujący
1. 1) Referat Budżetowo-Finansowy

2) Referat Podatków i Opłat
Skarbnik Gminy

2. 1) USC
2) Audytor Wewnętrzny
3) Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
4) Straż Miejska
5) Radca Prawny

Burmistrz Zdzieszowic

3. 1) Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
2) Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3) Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

Zastępca Burmistrza

4. 1) Referat Organizacyjny Sekretarz Gminy

6) w § 28 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

,,17a) współpraca z stanowiskiem ds. funduszy europejskich, organizacji pozarządowych i sportowych przy 
opracowywaniu wniosków o środki finansowe z funduszy europejskich lub z innych źródeł”;

7) w § 28 skreśla się pkt 44;

8) w § 28 dodaje się pkt. 48a w brzmieniu:

,,48a) dokonywanie analizy i oceny wniosków składanych przez sołectwa w sprawie podziału środków 
z funduszu sołeckiego;”;

9) załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymują brzmienie zawarte w załącznikach do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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