Zarządzenie Nr 64/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446
ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 99/2013
rozdział VII punkt III dodaje się nowe stanowisko o brzmieniu:
,,Zarządzanie infrastrukturą – ZI”
§ 2. W Rozdziale VII Regulaminu Organizacyjnego dodaje się w punkcie III stanowisko ds. zarządzania infrastrukturą, który
otrzymuje brzmienie:
,,5. z zakresu zarządzania infrastrukturą:
1. Przygotowanie na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych bądź własnych opracowań, materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w procedurze zamówień publicznych na wybór wykonawców robót, dostaw
i usług.
2. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz niezbędnych dokumentów w celu ubiegania się o dofinansowanie
inwestycji m.in. drogowych z źródeł zewnętrznych.
3. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu, udzieleniu zamówienia, informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
5. Udział w komisjach przetargowych i weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu oraz przygotowywanie wezwań
do wyjaśnień/uzupełnienia ofert.
6. Monitoring dostępnych środków z funduszy Unii Europejskiej (UE) oraz innych środków pozabudżetowych możliwych
do pozyskania,
7. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
8. Sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizowanych projektów,
9. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków
pozabudżetowych oraz prawidłowej realizacji projektów,
10.Pomoc w koordynacji/koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych współfinansowanych ze środków
funduszy UE i innych środków zewnętrznych, przygotowywanie i prowadzenie postępowań związanych z zamówieniami
o wartości poniżej 30 tys. euro.
11.Współudział przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy.
Stanowisko przy oznakowaniu spraw używa symbolu “ZI” .”
§ 3. Załącznik Nr 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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