
 
ZARZĄDZENIE Nr 521/20 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE  

z dnia 19 pa ździernika 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Mysłowice stanowiącego załącznik do 

Zarządzenia Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r. z późn. zm. w sprawie 

wprowadzenia w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego.   

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713)  zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Mysłowice stanowiącym załącznik do  Zarządzenia  

Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia  

w Urzędzie Miasta Mysłowice Regulaminu Organizacyjnego, z późn.zm. wprowadza się następujące 

zmiany: 

W rozdziale II. Organizacja i struktura Urz ędu:   

1. w  §  17 dodaje si ę pkt 29, który otrzymuje brzmienie: 

„Wydział Funduszy Pomocowych symbol akt FP”.  

W rozdziale IV. Podstawowe zadania komórek organiza cyjnych Urz ędu Miasta: 

1. w § 57 Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac: 

w pkt 1 Struktura organizacyjna, skreśla się ppkt 3 „Zespół Kadr i Płac”.  

2. § 61 Wydział Zamówie ń Publicznych, otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. Struktura organizacyjna: 
1) Naczelnik 
2) Zastępca Naczelnika  
3) Stanowiska ds. realizacji zadań wydziału. 

2. Zakres działania:  
1) Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 

roboty budowlane, dostawy i usługi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wraz  
z aktami wykonawczymi oraz na zasadach określonych w Regulaminie zamówień publicznych  
w Urzędzie. 

2) Wykonywanie i koordynowanie czynności związanych z wyborem partnera prywatnego  
w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym we współpracy z komórkami 
organizacyjnymi Urzędu.  

3) Sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych Urzędu. 
4) Sporządzanie i analizy zbiorczych zestawień przeprowadzonych w Urzędzie/Gminie 

postępowań – na wniosek stosownych organów. 
5) Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych w Urzędzie zamówieniach. 
6) Opiniowanie zawieranych umów z warunkami postępowania o zamówienie publiczne. 
7) Opiniowanie zmian wprowadzanych do umów o zamówienia publiczne. 
8) Powadzenie Rejestru zamówień publicznych Urzędu. 
9) Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów. 
10) Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania  

i przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne”. 
 

 



3. po § 73 wprowadzi ć § 74, który otrzymuje brzmienie:  

„§ 74 Wydział Funduszy Pomocowych (FP)  

1. Struktura organizacyjna: 
1) Naczelnik – Pełnomocnik  ds. Przedsięwzięć Publicznych 
2) Zastępca Naczelnika  
3) Stanowiska ds. realizacji zadań wydziału. 

2. Zakres działania:  
1) Informowanie na temat możliwości dofinansowania zadań miejskich z funduszy strukturalnych  

i innych źródeł zewnętrznych. 
2) Inicjowanie i opiniowanie propozycji działań merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu 

oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy z Unii Europejskiej. 

3) Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych we 
współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi. 

4) Zarządzanie projektami finansowanymi z Unii Europejskiej i innych źródeł, realizowanymi przez 
Urząd – w szczególności monitorowanie realizacji projektów, przygotowywanie sprawozdań 
oraz wniosków o płatność. 

5) Współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji działań dla 
pozyskiwania środków na rzecz rozwoju Miasta”. 

 

II. W rozdziale V. Zasady opracowywania projektów a któw prawnych wydawanych przez Rad ę 

Miasta i Prezydenta Miasta  nada ć kolejno numeracj ę rozpoczynaj ąc od paragrafu 75 do ko ńca.  

§ 2 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 486/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2019r.  

z późn.zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta do zapoznania się ze zmianami w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Miasta Mysłowice. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac a nadzór nad 

jego wykonaniem II Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego podpisania i podania do publicznej 

wiadomości pracownikom Urzędu za pośrednictwem aplikacji Intranet.  

 

PREZYDENT MIASTA 

MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu  

2. OR a/a 


