ZARZĄDZENIE NR 30/KU/09
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 30 września 2009r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr 67/06 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi
Miejskiemu w Strzegomiu zarządza się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
wprowadzonym Zarządzeniem Nr 20/KU/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 1 września
2009r. w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) Wydział Zamówień Publicznych i Analiz”.
2) W § 9:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Wydział Inwestycji i Remontów 5 ½ etatów”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie;
„8) Wydział Administracyjny 18 etatów”,
c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) Wydział Zamówień Publicznych i Analiz 5 etatów”.
d) pkt.22 otrzymuje brzmienie:
„22) Zastępca burmistrza 1 etat”.
3) W §19 dodaje się pkt. 16 w brzmieniu;
”16) Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Analiz, zastępca
Naczelnika.”
4) W § 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
”7. Do kompetencji i zadań Wydziału Zamówień Publicznych i Analiz należy
szczególności:
1) Sporządzanie prognoz i analiz ekonomicznych rozwoju Gminy pod kątem
finansowym.
2) Identyfikowanie i analiza finansowa mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
związanych z otoczeniem, w którym funkcjonuje Gmina, mających wpływ na
realizowaną strategię finansową.
3) Nadzór i aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
4) Zarządzanie procesem przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w Urzędzie.
5) Opracowywanie standardów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie oraz
doradztwo w zakresie standardów stosowanych w jednostkach organizacyjnych
Gminy.
6) Opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących zasad udzielania zamówień
publicznych z wykorzystaniem licytacji elektronicznej, aukcji elektronicznej oraz
innych narzędzi elektronicznych przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień
publicznych.

7) Podejmowanie czynności z zakresu nadzoru i koordynacji nad działaniami komórek
organizacyjnych Urzędu w sprawach zamówień publicznych, w tym w zakresie
wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
8) Prowadzenie bieżących szkoleń i konsultacji z zakresu zamówień publicznych dla
pracowników Urzędu.
9) Gromadzenie informacji o przygotowywanych i przeprowadzanych postępowaniach o
udzielenie zamówień publicznych.
10) Nadzór merytoryczny nad stroną internetową Urzędu poświęconą zamówieniom
publicznym.
5) Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Strzegomiu stanowiący załącznik Nr 1 do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego otrzymuje brzmienie określone jak w
załączniku do niniejszego zarządzenia.
6) W załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu –
Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
wprowadza się następujące zmiany w I. i w II.:
1) w I. po p.pkt 13 dodaje się p.pkt 14 w brzmieniu:
„14) Wydział Zamówień Publicznych i Analiz ”.
2) w II. w pkt 3 uchyla się p.pkt 7.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ mgr Lech Markiewicz

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 30/KU/09
BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu.
Zgodnie z art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy
określa regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Ze względu
na wprowadzenie zmiany w dotychczas funkcjonującym Biurze Zamówień Publicznych oraz
wyodrębnienie zadań związanych z przyszłą analizą finansów gminy, a co za tym idzie
utworzenie nowego Wydziału Zamówień Publicznych i Analiz konieczne jest wprowadzenie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

