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Zarzqdzenie Nr 146/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia29 marca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22018 r., poz. 994 zp62n. zm.),

zarzqdzam co nastepuie:

sl
1. Wprowadzic do Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny, wprowadzonego Zazqdzeniem Nr 2812002 Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2002 roku z p62nielszymi zmianami,
nastqpujqce zmiany:

1) w S 12 pkt 3 otzymuje bzmienie:
,, 3. Wydzial Organizacyjny (symbol OG),",

2) w S 12 pkt 13 otrzymuje bzmienie:
,,13. Biuro Zam6wieri Publicznych (symbol ZP),",

3) w $ 12 w czq6ci dotycz4cej samodzielnych stanowisk pkt 5 otzymuje
bzmienie:

,,5. Gl6wny Specjalista ds. BHP (symbol SdSBHP)",

4) S 25 otzymuje brzmienie:
,,s 2s

Do zadah Wvdzialu Orqanizacvineqo nale2A w szczeg6lno6ci sprawy zwiqzane
z organizacjq pracy Urzqdu, polityk4 kadrowo-placow4 informatyzaqq oraz
prowadzeniem Archiwum Zakladowego.",

5) w S 36 wyraz: ,,Wydzialu" zastqpuje siq wyrazem: ,,Biura",

6) w S 45 Wnzy ,,lnspektora ds. BHP" zastqpuje sig wyrazami ,,Gl6wnego
Specjalisty ds. BHP".

2. Zalqcznik Nr 1 - SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZEDU, o kt6rym mowa
w $ 13 Regulaminu Organizacyjnego, otzymuje now4 tre56 jak w zal4czniku do
n i n iejszego Zazqdzenia.

3. IN ZAIqCZN]KU Nr 2 - SZCZEG6TOWY ZAKRES DZIALANIA WYDZAT6W
UMEDU, REFERATOW ORAZ 0568 BEDACYCH NA SAMODZIELNYCH
STANOWISKACH PRACY W URZEDZIE GMINY I MIASTA, o kt6rym mowa
w $15 Regulaminu Organizacyjnego, wprowadza sie nastQpuj4ce zmiany:



a) w tiret dotyczAcym Wydzialu Organizacyjnego po pkt 24 kropkq zastQpuje siQ

pzecinkiem,
b) w tiret dotyczqcym Referatu lnformatyki skre6la siq Wazy'. ,,- Referatu

lnformatyki nalezy w szczegolno5ci:", a pkt 1 do pkt 28 otzymuje nowq
numeracjq w kolejnoSci od pkt 25 do pkt 52,

c) tiret dotyczacy Wydzialu Zam6wieh Publicznych otrzymuje bzmienie:

,,- Biura Zam6wiei Publicznych nale2y w szczeg6lno6ci:
1) spozqdzanie, na podstawie informacji z kom6rek organizacyjnych Urzqdu,

planu postqpowafi o udzielenie zam6wiefi publicznych na dany rok
bud2etowy oraz planu zam6wiei publicznych,

2\ sporzqdzanie rocznych sprawozdai o udzielonych zamowieniach
i pzekazywanie ich Prezesowi Uzqdu Zam6wier't Publicznych w terminie
do 1 marca kazdego roku nastqpujacego po roku, kt6rego dotyczy
sprawozdanie,

3) spoz4dzanie ogloszefi o: zam6wieniu, koncesji, udzieleniu zam6wienia,
konkursie io wynikach konkursu,

4) prowadzenie procedur zam6wiefr publicznych zgodnie z ustawa - Prawo
zam6wieh publicznych,

5) prowadzenie dokumentacji postqpowai o udzielenie zam6wiei publicznych
poczawszy od momentu wystqpienia kom6rki organizacyjnej z wnioskiem
o uruchomienie postqpowania do momentu jego zakoriczenia,

6) prowadzenie postqpowar'r na dostawy, uslugi, zakupy na potzeby Uzqdu,
dla kt6rych nie stosuje siq ustawy - Prawo zam6wie6 publicznych,
dotyczqcych zadah ujqtych w planie finansowym wydatk6w- ustalonym dla
Wydzialu Organizacyjnego tj :

a) energiielektrycznej,
b) paliwa gazowego na cele gzewcze,
c) energii cieplnej na cele gzewcze,
d) material6w biurowych,
e) Srodk6w czysto6ci,
f) program6w komputerowych, system6w, licencji, oprogramowania,
g) uslug serwisowych oraz asysty technicznej,
h) urz4dzefi wielofunkcyjnych,
i) material6w eksploatacyjnych do urzqdzeh wielofunkcyjnych,

kserokopiarek, drukarek, sprzetu komputerowego,
j) mebli biurowych,
k) paliwa do samochod6w, bgd4cych w dyspozycji Urzgdu, Strazy

Miejskiej oraz jednostek Ochotniczych Stra2y Po2arnych Gminy i Miasta
Czerwionka-Le szczyny,

l) konserwacjipomieszczefi,
m) kompleksowego ubezpieczenia maj4tku wraz z odpowiedzialno6ciq

cpviln4 ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie czlonk6w
Ochotniczych Strazy Po2arnych dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny,

n) uslug prawnych,
o) uslug pocztowych,

7) koordynowanie i prowadzenie postqpowai odwolawczych,
8) przekazywanie informacji o wynikach postQpowania,
9) prowadzenie korespondencji zuiqzan$ z realizaqq ustawy - Prawo

zam6wieh publicznych,
10) zglaszanie wniosk6w i zawiadomieri do Prezesa Urzqdu Zam6wiei



Publicznych, na wniosek wydzialu bran2owego zawierajqcy dane
meMoryczne i rozstzygniqcia otaz uzasadnienie faktyczne i prawne
w oparciu o ustawe Prawo zam6wieh publicznych, we wsp6lpracy
z kom6rkami organizacyjnymi,

11) prowadzenie ewidencji postqpowari o udzielenie zam6wiei publicznych
realizowanych pzez Biuro,

12) prowadzenie ewidencji um6w zawieranych w wyniku postQpowai
pzeprowadzanych przez Biuro,

13) udzial osobowy w pzeprowadzanych postQpowaniach, w tym w komisjach
pzetargowych,

14) redagowanie Biuletynu lnformacji Publicznej w zakresie zadah
realizowanych przez Biuro,

15) inicjowanie i podejmowanie dzialah zmiezajqcych do usprawnienia
stosowania ustawy - Prawo zam6wiei publicznych.

s2

Pozostale postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Le szczyny pozostajq bez zmian.

s3

Zobowiqzuje sie Naczelnika Wydzialu Organizacyjnego do zaznajomienia
pracownik6w Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z niniejszym
Zazqdzeniem wprowadzajqcym zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Uzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Sekretazowi Gminy i Miasta
Czerwio nka-Le szczyny.

s5

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
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Wydzial lnwesgcji
iRemont6w

Wydzial Programowania
i Funduszy Z6wnqtznych

Wydzial Planowania
Przestrzennego

Gospodarowania
Odpadami

L Referat Rozticzania
i\Mndykacji Oplaty

Kancelaria

Biuro Rady

Wydzial
Organizacyjny

Wydzial Spraw
Obywatelskich

s8: P3N
5-of i tr{
3a 3AH U

guSN^8-

='8 
E oq r:5s=6-

3Iu{ z
i O O-.:[3A<i
lBa B 3
N fla o, (ooo-^39 V

i3 3o= o
t= lxO^ i!AYN'A -RE 3<1. NEN Ro<

o
@
o

Urzqd Stanu
Cywilnego

Wydzial Prawny

!nspektor
Ochrony Danych

BURMISTRZA

Biuro Audytu
iKontroli Wewngtrznej

Pelnomocnik


