Żarządzenie Nr 8312010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 28 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie W sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Wągrowcu

Na podstawie Art. 33 ust.2 ustawy z dnia B marca 1990 r' o samorządzie gminnym
jednolity Dz. U. z2001 Nr '142, poz. 1591 z poŻn. zm.11 zaządza się, co następuje:

(tekst

1. W Regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15212007
Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia z dnia 28 września 2OO7 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

s

organizacyjnego Urzędu Miejskiego wWągrowcu wprowadza się następujące zmiany:

1) w$

8 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

,'3l Kierownik Wydziału lnfrastruktury, Architektury i Ekologii oraz jeden zastępca,''

2)

w $ 25 po pkt. lll dodaje się pkt. lV w brzmieniu:
''lV.

W zakresie zamówień publicznych:

1'
2'

przygotowywanie projektów przepisow dotyczących wprowadzenia jednolitych zasad
udzielania zamówień publicznych,
przygotowywanie projektÓw uchwał Rady Miejskiej

i zarządzeń

Burmistrza Miasta

w sprawie

powołania komisji

w sprawach dotyczących zamÓwień publicznych,

3.
4.
5.
6'

przygotowywanie projektow zarządzeń Burmistrza
przetargowej i ustalanie projektu jej regulaminu pracy,

i

nadzor

koordynacja całoŚci zamowień publicznych udzielnych przez gminne

jednostki organizacyjne ze środkow budżetu Miasta,

prowadzenie postępowań o udzielnie zamowień publicznych w Urzędzie Miejskim,
a w szczegÓlnoŚci zapewnienie obsługi prowadzonych postępowań,
kompletowanie

i

weryfikowanie materiałów zrÓdłowych stanowiących podstawę do
wszczęcia procedur okreŚlonych w ustawie o zamÓwieniach publicznych i przepisach
wykonawczych,

7.

zamieszczanie w Biuletynie lnformacji Publicznej ogłoszeń

o

rozpoczęciu i wyniku

postępowań dotyczących zamówień publicznych,

1)

znriany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.

z

200Ż roku Nr 23' poz' 22O,Nr 62, poz' 558'

Nr l13,

poz'984,Nrl53, poz'1271'Nr214,poz.7806'z2003rokuNr80,poz.71'7rNr1ó2,poz.1568,z2004rokuNr102,poz.1055,Nr
11.6,po2.1203,Nr167,po2.1759,22005rokuNr172,po2.1441,Nr175,po2.1457,22006roku

Nr11,po2.128,Nr181,po2.1337,2

2007rokuNr48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 22008rokuNr180,po2.1111,Nr223,po2.1458,22009 rokuNr52,

poz' 4Ż0, Nr 1 57, poz. 1241

'

z 2010 roku Nr 28' poz. I42

| 146'

Nr 40, poz. 230.

8.

gromadZenie materiałow merytoryczno-informacyjnych dotyczących zamÓwień
publicznych oraz przekazywanie ich do wiadomoŚci komorkom organizacyjnym
Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym,

9'

udzielanie wyjaśnień komÓrkom organizacyjnym Urzędu przy opracowywaniu
materiałÓw Źrodłowych,

10. udzielanie pomocy przy stosowaniu przepisÓw ustawy

o zamÓwieniach publicznych

w jednostkach organ izacyjnych Gminy M iejskiej Wąg rowiec,

11. prowadzenie rejestru zamÓwień publicznych,
12. prowadzenie

sprawozdawczości i przekazywanie sprawozdań do Urzędu Zamowień

Publicznych,
13. nadzorowanie przestzegania

W Urzędzie przepisow ustawy o

zamÓwieniach

publicznych,
14. sporządzanie wstępnych ogłoszeń informacyjnych

W oparciu

zamówień publicznych poszczegolnych komorek organ izacyj

3) w$
1

n

o

złoŻone plany

ych.''

34 wpkt. I otrzymuje brzmienie:

\Afudział organ izacyiny:
a) w zakresie spraw orqanizacvinvch i pracowniczvch
b) w zakresie obsłuqi Radv Mieiskiei i iei Komisii
c) w zakresie oromocii miasta i Public Relations
/

OR
RM

d) w zakresie kulturv. soortu i turvstvki

e) w zakresie wsoÓłoracv z orqanizaciami poŻvtku publiczneoo
e) w zakresie wspÓłpracy zagranicznĄ oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
i infrastrukturalnvch

f) w zakresie działania Gminnego Centrum lnformacji i Miejskiego

lnformacii Europeiskiei

4) w$ 34wpkt'
,,e) w

5)

3 dodaje się lit.

ośrodka

PR
KST
PP
EU
GCt"

ew brzmieniu:

zakresie zamówień publi

ZP"

załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu otrzymuje
b rz m i e n

i

e

z g od n

i

e z załącznikiem d o

n i n i ej s

zego zaządzenia.

$ 2' Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
T

$3.Zarządzenie wchodziw zycie z dniem 1 lipca 2010 roku'
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