
ZARZĄDZENIE Nr 164/12
BURMISTRZA  TRZCIANKI
z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmiany zarządzenia  Nr 72/10 Burmistrza  Trzcianki  
z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie nadania regulaminu organiza-
cyjnego Urzędowi Miejskiemu Trzcianki

Na  podstawie  art.  33  ust.  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza 
się, co następuje:

§ 1.  W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego Trzcianki wpro-
wadza się następujące zmiany:
1/ w § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1/ Biuro Obsługi Klienta oraz tablica 

ogłoszeń urzędowych,”,
2/ w § 17:

a/ w ust. 6 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu: „funduszu alimentacyjnego,  
w tym prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie przyzna-
-wania świadczeń alimentacyjnych.”,

b/ dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 
„11a.  W  zakresie  spraw  stanowiska  ds.  zamówień  publicznych  
i pozyskiwania środków zewnętrznych:
1/ kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących 

podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamó-
wień publicznych,

2/ udzielanie wyjaśnień pracownikom Urzędu Miejskiego Trzcianki przy 
opracowywaniu materiałów źródłowych,

3/  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
4/  udział w pracach komisji przetargowych,
5/  prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
6/ rozpatrywanie odwołań i protestów oraz występowanie w imieniu Za-

mawiającego do Urzędu Zamówień Publicznych,
7/ udzielanie porad merytorycznym pracownikom jednostek organiza-cyj-

nych gminy Trzcianka w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych,



8/ pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł funduszy Unii Europej-
skiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych poprzez:
a/ uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby wniosków o dofi-

nansowanie,
b/ opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie w odpo-

-wiednich instytucjach,
c/  koordynowanie  działań  związanych  z  zawarciem umowy o  dofi-

-nansowanie,
d/  przygotowywanie  i  składanie  raportów rzeczowo -  finansowych  

z realizacji projektów,
e/ sporządzanie sprawozdań.”,

3/ w § 18 dodaje się punkt 10a w brzmieniu: „10a/ stanowisko ds. zamówień pu-
blicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych – ZP,”,

4/ w załączniku nr 3, w § 1 ust.2 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12/ do spraw za-
mówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych.”,

5/ załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego za-
rządzenia;

6/ załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego za-
rządzenia.

  
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kadrowych.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


