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WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

,.
w sprawie zmian w regulaminie organizaryjnym Urzędu Gminy Bańniczka

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gmirurym (Dz. U. 2020,poz.7I3) zarządzałn co następuje:

$ 1. w regulaminie orgartizacyjnym nadanym Zarządzeniem Nr 3116 Wójta Gminy

Bartniczka z dnia 3 stycznia 2016 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 92119 Wójta Gminy

Bartniczka z dnia 20 grudnia w sprawie zmiany załącznika w regulaminie organizacyjnym

Urzędu Gminy Bartniczka wprowadza sie następuj ące zmiany:

1) w $ 3 dodaje się ust. 5a, w brzmieniu:

"5a. Zastępca Wójta zastępuje wójta w raziejego nieobecności lub niemożności pełnienia

przez niego obowiązków.'',

2) wprowadza się $ 4 a, w brzmienu:

"4a. ZadartiaZastępcy Wójta określa zarządzenie o jego powołaniu.'',

3). $ 12 punkt Y. Zamowienia publiczne, otrzymuje brzmienie:

''1. opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówien publicznych

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku ,,Prawo zamówień publicznych'' i ustawy z

dnia 17 grudnia 2004 roku ,'o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych.

2. Przygotowanię i prowadzenie, w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie

zamówiefi publicznych realizowanych przez lJrząd.

3. Weryfikowanie materiałów Źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur

udzielenia zarnówień publicznych.

4. Udzielanie wyjaśnien zwtązanych z oplacowywaniem materiałów stanowiących podstawę

udzielenia zamówienia publicznego.

5. Przygotow;rwanie specyfikacj i istotnych warunków zamówienia.



6. Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzen w tej

sprawie.

7 . U dział w po stępowaniu odwoł a:w czym pr zed ze społem arbitrów.

8. Przygotowywanie stosownych wniosków do Prezesa Urzędu Zarnowień Publicznych w

zakre si e pr zelłjtdziartym ustawą Prawo zamowiefi pub l i cznych.

9. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu Gminy.

10. Prowadzenie instruktazu' sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy

prawnej w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

11. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych na

podstawie i w zakresie upoważnień udzielonychptzez Wójta Gminy w gminnych jednostkach

organizacyjnych w oparciu o odrębne upowaznienia.

12. Prowadzenie ewidencji sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla

potrzeb podatku VAT."

$ 2. Zuządzenię wchodzi w Życie z dniem podjęcia.


