
zarzqdzenie Nr /f.9. .Dol6
Bu rmistrza, -Mi -a sta Jpd rzej owa

z dnia .4.t;?.?;2016 roku

w spruwie zmiuny Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Mieiskiego
w lgdrzejowie.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (D".rJ.22015. 1515 zpóhn. zm.) zarzqdzam co nastEpuje:

$ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzqdu Miejskiego w Jgdrzejowie
wprowadzonym Zarzqdzeniem Nr 10012011 Burmistrza Miasta JEdrzejowa z
dnia 02 maja 20lI r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu
Miejskiego w JEdrzejowie zmienionego Zaruqdzeniem Nr 6212012 Burmisfrza
Miasta Jqdrzejowa z dnia 02.03.2012 r., Zarzqdzeniem Nr 2012013 Burmistrza
Miasta JEdrzejowa z dnia 11.02.2013 r., Zarzqdzeniem Nr 15912013 Burmistrza
Miasta Jgdrzejowa z dnia 03.06.2013 r., Zarzqdzeniem Nr 52912013 Burmistrza
Miasta JEdrzejowa z dnia 31.12.2013 r., Zarzqdzeniem Nr 3212015 Burmisfrza
Miasta Jqdrzejowa z dnia 06.02.2015 r. Zarzqdzeniem Nr 10612015 Burmistrza
Miasta JEdrzejowa z dnia 02.04.2015 r. oraz Zarzqdzeniem Nr 10012016
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 24.03.2016 roku w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego UrzEdu Miejskiego w Jqdrzejowie wprowadzam
nastEpujqce zmiany;

1. W $ 10 ust. 1 pkt 3 ppkt a) otrzymuje brzmienie
, ,d) Referat Inwestycji, Zamówieí Publicznych i Pozyskiwania Srodków

Zev'ngtrznych (RI ZP), ".

2. W $ 10 ust. 3 dodaje sig pkt 10) w brzmieniu:

,,10) Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówieú Publicznych i Pozyskiwania Srodków
Zewngtrznych".

3. W $ 10 ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,Wydzial Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej, w sklad,którego
wchodzi Referat Inwestycji, Zamówieú Publicznych i Poryskiwania Srodków
Zewnptrznych:
a) wydzialem kieruje naczelnik - jeden etat,
b) wieloosobowe stanowisko ds. komunalnych- cztery etaty,
c) Referat Inwestycji, Zamówien Publicznych i Pozyskiwania Srodków

Zev,rnEtrznych, w sklad którego wchodzi:
- kierownik referatu - jeden etat,
- stanowisko ds. inwestycji - jeden etat,
- wieloosobowe stanowisko ds. zamówieú publicznych i pozyskiwania Srodków

zewnetrznvch - trzv etatY.".



4, W g 12 dodaje sig ust. 7 i ust. 8 wbrzmieniu:

,,7. Referatem Inwestycji, Zamówieh Publicznych i Pozyskiwania Srodków

Zewnqttznych kieruje Kierownik Referatu, który jest odpowiedzialny przed

Naczelnikiem Wydzialu zanale?yfqorganizacjg pracy oraz za prawidlowe i sprawne

wykonywanie zadai.

8. W szczególnoSci Kierownik Referatu odpowiedzialny jest za:

1) naleZyte zorganizowanie pracy i zapoznanie podleglych pracowników

z obowiqzuiqcymi przepisami prawa oraz zaporzqdek i dyscypling pracy,

2) prawn4 i merytorycznqpoprawnoSó zalatwianych spraw oraz za ich zgodno5ó

z wyly cznymi i dyspozycj ami przelohony ch,

3) podejmowanie inicjatyw co do potrzeby wydania zaruqdzei i wytycznych

wynikaj4cych zarówno ze stosunków prawnych jak i stanów faktycznych,

w sprawach objgtych zakresem czynnoéci referatu.,,.

5. $ 38 otrzymuje brzmienie:

,,Do zadaú Wydzialu Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej nalezy:

I. W zakresie utrzymania infrastruktur)' technicznej:

1. Przygotowanie materialów do opracowania projektu budZetu w zakresie utrzymania

infrastruktury technicznej .

2. Prowadzenie postqpowaú w sprawie okreslenia przebiegu oraz zaliczenia drogi do

kategorii gminnych dróg public znych.

. 3. Opiniowanie zaliczenia i okreslenia przebiegu dróg powiatowych przebiegajqcych

przez obszar gminy Jqdrzejów.

4. Realizacja zadan w zakresie in2ynierii ruchu popnzez:

a) zlecanie wykonania zadan technicznych polegaj4cych na umieszczeniu

i utrzymaniu znaków drogowych, urzqdzei sygnalizacji Swietlnej oraz urzqdzei

bezpieczenstwa ruchu,

b) opiniowanie stalych i czasowych projektów organizacji ruchu.

5. Wydawanie decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drogi

gm i nnej ur zqdzei i nfrastruktury te c hn i c z nej niezw iqzanyc h z p otr zeb ami zar zqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

6. Wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji lub przebudouvy zjazdu w pasie drogowym

drogi gminnej, w tym warunków technicznych dla zjazdów oraz naliczanie oplat

z tego tytulu.



7. Wydawanie zezwolehna wykorzystywanie dróg gminnych w sposób szczególny.

8. Wspótdzialanie z wlaÉciwymi organami w zakresie bezpieczeistwa ruchu drogowego

na dro gach gminnych or az pr zej azdach ko I ej owych.

9. Wydawanie uzgodnieú lokalizacj i zjazdów z dróg wewngtrznych.

10. Uzgadnianie przejazdów po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub

wymiarach przekraczajqcych wielkoéci okreÉlone w odrEbnych przepisach.

ll.Uzgadnianie odlegloÉci lokalizacji ogrodzei dzialek polozonych przy drogach

gminnych.

12. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych na tych

drogach.

13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz oznakowania dróg gminnych.

14. Wprowadzanie ograniczeú bqdí zatnymanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu

orazwyznaczanie objazdów, gdy wystEpuje bezpoSrednie zagrohenie bezpieczeústwa

osób lub mienia.

15. Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych.

16. Opiniowanie wniosków na lokalizacjE urzqdzei technicznych niezwiqzanych

z funkcj onowaniem drogi.

IT.UdziaL w kontrolach dróg organizowanych przez zewngtrzne organy zarzqdzajqce

ruchem na drogach.

18. wnioskowanie oznakowania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

19. SporzQdzanie informacji o drogach gminnych oraz ich przekazywanie Centralnemu

Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.

20 . P r zeciw dzialanie ni szczeniu dr ó g przez i ch uZytko wników.

2l . Przeprowadzanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

22.Wydawanie decyfi w sprawie zajgcia pasa drogowego z tytulu umieszczenia w nim

urzqdzen infrastruktury technicznej niezwiqzanych z potrzebami zanqdzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego oraznaliczanie oplat ztego tyturu.

23. Wydawanie decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drogi

gminnej reklamy lub obiektu budowlanego niezwiqzanego z potrzebami zarzqdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

24. Wydawanie decyzji w sprawie zajEciapasa drogowego ztytulu umieszczenia reklamy

lub obiektu budowlanego niezwiqzanego z potrzebami zarzqdzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego oruznaliczanie oplat ztego tltulu.



25. Wydawanie decyzji w sprawie zajgcia pasa drogowego drogi gminnej w celu

prowadzenia robót oraznaliczanie oplat ztego tytulu.

26. Naliczanie kar pienipZnych za samowolne zajqcie pasa drogowego oraz umies zczanie

w nim urzqdzennie zwiqzanych z funkcjonowaniem dróg.

2T.Planowanie budowy, przebudolvy i remontu oSwietlenia miejsc publicznych i dróg

znajdujqcych sig na terenie gminy JEdrzejów.

28. Planowanie érodków finansowych na zakup energii elektrycznej, roboty remontowe

oraz inwestycyjne z zakresu oSwietlenia ulicznego.

29. Kontrola czasu zapalania i gaszenia oSwietlenia ulicznego na terenie gminy JEdrzejów.

30. Kontrola oraz finansowanie oSwietlenia ulic, placów i dróg znajdujqcych siE na terenie

miasta i gminy, których zarzqdcqjest gmina.

3 1. Monitoring odczytów stanu liczników oéwietlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

32. Planowanie oéwietlenia miejsc publicznych i dróg znajduj4cych siE na terenie gminy

Jgdrzejów.

33. Realizacja zadan w zakresie wyposaZenia gminnych miejsc publicznych w kosze

i pojemniki na odpady oraznadzorowanie ich konserwacji i opróZniania.

34. Planowanie, zlecanie i nadzorowanie zadan w zakresie budowy. utrzymania

i remontów wiat przystankowych.

35. wnioskowanie o sadzenie, utrzymanie oraz pielEgnacjg zieleni miejskiej.

36. Zlecanie prac w zakresie wycinki drzew i krzewów rosn4cych w pasach drogowych.

37. Nadzór merytoryczny nad zadaniami wykonywanymi przez Zaklad Uslug

Komunalnych w zakresie oczyszczaniai utrzymania ziereni miejskiej.

38. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostq Powiatu

Jqdrzejowskiego.

39. Nadzór nad utrzymaniem miejsc pamiEci narodowej.

40. Planowanie, finansowanie i rozliczanie zadai zwiqzanych z utzymaniem kwater

i mogil wojennych.

41. Planowanie, koordynowanie i nadzorowanie uslug w zakresie biezqcego utrzymania

czystoSci i porzqdku na drogach, w pasach drogowych zwiqzanych z letnim

sprzqtaniem oraz zimowym utrzymaniem.

42. Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.



43. Prowadzenie spraw odszkodowawczych OC z tytulu szkód poniesiony ch przez osoby

trzecie na drogach publicznych, powstalychzprzyczynleaqcych po stronie zarzqdcy

dróg.

44. Nadzór nad prawidlowym utrzymaniem szaletów publicznych.

45. Koordynacja dzia\ah zwiqzanych z utrzymaniem i konserwacj4 cieków wodnych na

terenie miasta JEdrzejowa.

46. Prowadzenie spraw w zakresie monitoringu jakoéci wód opadowych z terenu miasta

Jgdrzejowa.

47. Monitorowanie i zlecanie sporzqdzania dokumentacji niezbEdnej do uzyskania

pozwoleú wodnoprawnych na wyloty do cieków naturalnych w miarq uplywu ich

waZnoSci.

48. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zab¡ków,

a znajdujqcych siE na terenie gminy JEdrzejów oraz opracowywanie i aktualizacja

planu ochrony zabytków.

49. Prowadzenie gminnej ewidencji zab¡ków ruchomych i nieruchomych oraz

gromadzenie dokumentacji w tym zakresie.

50. Wydawanie zezwolei na korzystanie z przystanków i uzgadnianie rozkladów jazdy

zprzewo2nikami dzialajqcym na terenie gminy Jgdrzejów.

51. Uzgadnianie zasad korzystania z obiektów przystanko!\rych i naliczania oplat.

52.Uzgadnianie wykonywania przewozów regularnych i przewozów regularnych

specjalnych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu w zakresie

przebiegaj qc ym przez obszar gminy Jgdrzej ów.

S3.Zalatwianie spraw zwiqzanych z zaopattzeniem w cieplo, sporzqdzanie zalo2eh

i planów w tym zakresie oraz wspóIpraca z dostawc4 energii cieplnej w zakresie

cieplownictwa.

54. Sporz4dzanie projektu zalohen do ,,Planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczn4

i paliwa gazowe dla miasta i gminy", jego aktualizowanie i monitorowanie.

55. Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie uslug zwiqzanych z bieLqcym

utrzym ani e m kanalizacj i de szczowej .

56. Sprawdzanie i przekazywanie do rcalizacji faktur za pobór wody ze zdrojów

ulicznych.

57. Sprawdzanie i weryfikacja wniosków o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodE i zbiorowego odprowadzania Scieków na terenie gminy

JEdrzejów przedkladanychprzez Wodoci4gi JEdrzejowskie Sp. z o.o.



58. Opracowywanie ,,Programu opieki nad zwierzEtami bezdomnymi oruz zapobiegania

bezdomno S ci zwier zqf" .

59. Planowanie, zlecanie i finansowanie zadan zwiqzanych z v,rylapywaniem bezdomnych

zwierzqt, w tym:

a) organizowanie wstgpnej opieki weterynaryjnej,

b) koordynacja transportu zwierzqt do schroniska,

c) kontrola warunków w schronisku oraz prawidlowoéci faktur wystawianych za

przetrzymywanie w nim zwierzqt.

60. Wydawanie zezwoleú na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywne.

61. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierzEcia

wlaScicielowi lub opiekunowi traktujqcemu zwierzg w sposób niehumanitarny.

62. Koordynacja dzialan w zak¡esie zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania

zwlok b ezdomnych zwierzqt,

63. Wspóldzialanie z inspekcjqweterynaryjnqorczzinnymi instytucjami i organizacjami

w zakresie dzialannarzecz ochrony zwierzqt.

64. Wspólpnaaa ze spótkq Wodoci4gi Jqdrzejowskie w zakresie zarzqdzania sieciami:

wodoci4gow4 i kanalizacji sanitarnej.

65.Bieíqce gospodarowanie w zakresie konserwacji i utrzymania drobnych elementów

wyposa2enia ulicznego, parków, wiat i przystanków komunikacyjnych.

66. Kontrola jakoSci uslug komunalnych Swiadczonych przez wlaSciwe podmioty, w tym

badanie skarg i interwencji mieszkaúców w tym zakresie.

67. Prowadzenie spraw zwiqzanych z ufrzymaniem infrastruktury komunalnej w zakresie

sieci wodoci4gowej, kanalizacyjnej, cieplowniczej, gazowej i elektroenergetycznej.

68. Przyjmowanie informacji o awariach oraz podejmowanie dzialahzmierzajqcych do ich

usuwania w zakresie stanu technicznego dróg i chodników.

69. Badanie spójnoSci planów rozwoju przedsiEbiorstw energetycznych z zalo2eniami do

planów zaopatrzenia w cieplo, energiq elektryczn4 i paliwa gazowe.

70. Zlecanie wykonywania robót utrzymaniowych, robót interwencyjnych

i zabezpieczajqcy ch i stniej qc4 infrastrukturE komunalnq,

Tl.Uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie gminnej infrastruktury technicznej.

72. Rozliczanie pod wzglEdem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dowodów

ksiggowych skladanych przez wykonawców robót, uslug lub dostawców.

73. Nadzór, weryfikacj a i rozliczanie zadai wykonanych w ramach dotacji przedmiotowej

pt zez Zaklad Uslug Komunal nych.



74. Sporzqdzanie sprawozdaú w zakresie infrastruktury komunalnej na potrzeby

Glównego Urzgdu Statystycznego.

II. Do zakresu dzialania Referatu Inwestycji, zamówieú Publicznych i Pozyskiwania

Srodków Zewnetrznych naleZv :

1. W zakresie prz)'gotowania i realizacji inwestycji:

l) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,

2) analiza i weryfikacja wniosków w sprawach inwestycyjnych pod wzglqdem

zasadnoÉci i efektywnoSci ich realizacji,

3) pozyskiwanie i opracowywanie wstgpnych danych do prac projektowych,

4) koordynacja i nadzór nad wykonywane dokumentacjq technicznqopraaowywanq

dla potrzeb inwestycyj nych,

5) przejmowanie dokumentacji projektowych, ich sprawdzanie pod wzglEdem

kompletnoSci i zakresu opracowania,

6) wspólpraca w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów

dofinansowanych ze 2ró del zewnEtrznych,

7) pozyskiwanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacjE zadai

inwestycyjnych,

8) opracowywanie rzeczowej czgÉci specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla

rcalizacji zadan inwe stycyj nych,

9) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,

l0) opracowywanie umów z wykonawcami na rcalizacjgzadah inwestycyjnych,

11) organizacja i prowadzenie postEpowaú o udzielenie zamówieú publicznych

o wartoSci ponizej progu 30 000 euro w stosunku do których referat jest jednostk4

realizujqc4

12) or ganizowanie nadzoru i nwe storskie go nad re al izowanymi zadani ami,

l3)wspóludzial przy opracowywaniu harmonogramów robót inwestycyjnych dla

real izowanych inwe stycj i, zgo dn ie z zawieranymi umowami,

I 4) przekazywani e pl aców budowy dla prowadzonych inwestycj i,

l5) koordynowanie i bieZ4ce czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesu

inwestycyjnego,

16)organizowanie i uczestnictwo w odbiorach czEéciowych oruz odbiorze koúcowym

inwestycji,



l7)przygotowywanie zarzqdzen w sprawie powoiania komisji odbiorowych dla

realizowany ch zadai inwestycyj nych,

l8) przygotowywanie protokolów odbiorów koúcowych robót dla zrealizowanych

zadah inwestycyjnych,

l9)weryfikowanie dokumentów odbiorolvych przedkladanych przez wykonawców

robót oraz kontrolowanie prawidlowosci fakturowania robót,

Z})rozliczanie pod wzglqdem merytorycznym, formalnym i rachunkowym faktur,

rachunków, skladanychprzez wykonawców robót i uslug oraz dostawców,

21)kontrolowanie i przeprowadzanie analiz wydatków na realizowanych zadaniach

inwestycyjnych,

22)opracowvwanie sprawozdaú (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczqcych

zadai inwestycyjnych,

23)opracowywanie informacji na temat przebiegu i postEpu realizowanych zadah

inwestycyjnych,

24)sporzqdzanie dowodów OT - przyjgcia Srodka trwalego z inwestycji na podstawie

protokolu odbioru koñcowego,

25)sporz4dzanie dowodów PT - dotyczqcych przekazania érodka trwalego innemu

podmiotowi na podstawi e uchwaly, decy zji lub zar zqdzenia B urmi strza,

2í)ptzygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w budzecie Miasta i Gminv dla

real izowan y ch zadai budZetowych,

27)przygotowywanie i przekazywanie Skarbnikowi Gminy miesiEcznych zestawieú

zaangaíowani a wydatkó w b udz e to wy c h w zakre s i e dzialania re fe ratu,

28)zalatwianie skarg i wniosków zwiqzanychtemaÍycznie z realizowanymi zadaniami

inwestycyjnymi,

29)otganizowanie przeglqdów gwarancyjnych oraz sporzqdzanie protokolów ustaleú

komisj i dokonuj qcej przeglqdu,

30) naliczanie wykonawcom kar umownych za nied,otrzymanie warunków umowy lub

nieterminowe usuniqcie wad i usterek,

37)zglaszanie wlaSciwym organom zakofuczenie inwestycji zgodnie z przepisami

ustawy Prawo budowlane, w tym uzyskanie pozwolenia na uZytkowanie, jeSli jest

wymagane,

32)sporzqdzanie sprawozdaú z realizacji inwestycji dla Glównego Urzqdu

Statystycznego,



33)aktualizowanie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych poprzez weryfikacjg

i uzupelnianie danych dotyczqcych zadah dotychczas ujgtych oraz wprowadzanie

nowych zadai inwestycyj nych,

34) monitorowanie zadart inwestycyjnych realizowanych przez podlegle jednostki,

35) weryfikacja wniosków skladanych przez uprawnione podmioty o odplatne

prz ej g c i e ur zqdzen wo do c i 4golvy c h i/l ub kanal i zacy jny ch,

36) wspólpraca z komórkami organizacyjnymi UrzEdu w zakresie publikacji

info rmacj i doty czqcy ch re al i z o wan y ch zadai i nwe styc yj n yc h,

37) weryfikacja i rozliczanie zadah wykonywanych w ramach dotacji celowej przez

Starostwo Powiatowe , Zaklad Uslug Komunalny ch i Zaklad Podstawowej Opieki

Zdrowotnej,

38)Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanychprzez Starostq

Powiatu JEdrzej owskiego.

2. W zakresie pozyskiwania Srodków zewnqtrzn),ch:

1) analizazamierzen inwestycyjnych gminy pod kqtem ich dofinansowania Srodkami

pozabudíetowymi,

2) bieZqce Sledzenie moZliwoSci pozyskania Srodków finansowych z IJnii

Europejskiej i innych 2ródel, sluZ4cych realizacjizadai inwestycyjnych gminy,

3) opracowywanie na podstawie otrzymanych materialów, dokumentacji

technicznych wniosków i innych dokumentów stanowi4cych podstawE

pozyskiwania Srodków pozabudZetowych (krajowych i zagranicznych) na zadania

inwestycyjne,

4) czuwanie nad kompletnoSci4 i rzetelnoSci4 danych oraz terminowoéci4 skladania

wniosków o finansowe Srodki pozabudzetowe (krajowe i zagraniczne),

5) bie2,4ce konsultowanie poprawnoéci sporzqdzanych wniosków z instytucjami

przyznajqcymi órodki z programów i funduszy krajowychi zagranicznych,

6) nawi4zywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami zajmuj4cymi sig

pozyskiwaniem i dystrybucj4 Srodków finansowych, w celu ich pozyskiwania

i wykorzystania na realizacjE inwestycji,



7) udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom gospodarczym w zakresie

mo2liwoSci pozyskiwania Érodków finansowych na prowadzon4 dzialalnoSó,

8) monitoring zakonczonych dzialan inwestycyjnych pod k4tem osi4gnigcia

zakladanych wskaZników - sporzqdzanie i gromadzenie dokumentacji w tym

zakresie,

9) zlecanie sporz4dzenia studium wykonalnoSci dla projektów, które takiego

dokumentu wymagajq

10)koordynacja nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz innych

dokumentów niezbEdnych do pozyskania éro dków p o zabudhetowych,

1 1) koordynacja opracowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

12) wnioskowanie o platno5ci, zaliczkowanie, bie2qce rozliczanie finansowe

pozyskanych érodków, z zachowaniem terminów okreSlonych w umowach

o dofinansowanie,

l3)bieZ4ca wspólpraca z Wydzialem Finansowym w zakresie prawidlowego

i terminowego wydatkowania Srodków zewngtrzny ch,

l4)koúcowe rozliczanie finansowe pozyskanych Srodków zevtngtrznych zgodnie

z wymogami okreélonymi przez instytucjg zarzqdzajqce w zawartych umowach

o dofinansowanie,

l5)prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z wydatkowaniem érodków z funduszy

i programów pomocowych, w tym przygotowywanie dokumentacji do kontroli

przez odpowiednie instytucj e zaruqdzaj4ce i poSredniczqce,

16)prowadzenie sprawozdawczoÉci w zakresie pozyskanych érodków na potrzeby

gminy oraz na potrzeby odpowiednich instytucj i zarzqdzajqcych i poúredniczqcych

17)prowadzenie promocji projektów dofinansowanych z funduszy i programów

pomocowych oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie,

l8)opracowywanie informacji w zakresie zaanga2owania i wydatkowania Srodków

zewnEtrznych na zadania inwestycyjne realizowane pÍzez gminE.

l9) wspólpraca ze Spólka Wodoci4gi Jgdrzejowskie Sp. z o.o. w zakresie

opracowywania sprawozdaú z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania

Scieków Komunalnvch.



3. W zakresie zamówieú publicznvch:

l) przygotowanie i prowadzenie postqpowaú o udzielenie zamówieú publicznych

realizowany ch przez Gminq Jgdrzej ów,

2) uczestniczenie w negocjacjach umów o udzielanie zamówieú publicznych,

3) weryfikowanie materialów Zródlowych, stanowiqcych podstawE do wszczEcia

procedur przetargowych,

4) udzielanie wyjaÉnieú zwiqzanych z opracowywaniem materialów stanowiqcych

podstawg udzielenia zamówienia publicznego,

5) publikacja ogloszeñ, o których mowa w ustawie Prawo zamówieí publicznych,

za poSrednictwem Prezesa UrzEdu Zamówieh Publicznych oraz UrzEdu

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich odpowiednio w Biuletynie

Zamówieh Publicznych oraz Dzienniku Urzqdowym Unii Europejskiej,

6) zamieszczanie ogloszeú, o których mowa w ustawie Prawo zamówieú

publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen

(prowadzenie tablicy ogloszei w tym zakresie),

7) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

8) uzgadnianie skladu komisji przetargowej, przygotowywanie projektów zarzqdzei

w tej sprawie orazudzial w pracach komisji przetargowych,

9) przygotowywanie stosownych wniosków do Prezesa Urzqdu Zamówieit

Publicznych w zakresie przewidzianym ustawq Prawo zamówien publicznych,

I 0) prowadzenie rejestru zamówieri publicznych,

l1) prowadzenie sprawozdawczoíci w zakresie udzielanych zamówieú publicznych,

12) sporzqdzanie zbiorowego zestawienia planowanych zamówieú publicznych do

akceptacj i burmistrza,

13) prowadzenie ewidencji zamówieú publicznych wymagajqcych rozpatrzeniaprzez

komisjE przetargow4

14) opracowywanie i zmiana projektów wewnEtrznych przepisów z zakresu

zamówieú publicznych,

15) wspólpÍacaz komórkami organizacyjnymi UrzEdu w opracowywaniu specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,

l6) wspólpraca z komórkami organizacyjnymi Urzgdu w przeprowadzaniu

po stEp owania przetargowe go. ".



$ 2

wykonanie zarzqdzenia powierza sig sekretarzowi Gminy.

$ 3

zarzqdzenie wcho dzi w Lycie z dniem podpisani a z moaqobowiqzuiQca
od dnia 01 czerwca20|6 r. 
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