
Zarzqdzenie nr 82/2016 
Prezydenta Miasta Rzeszowa 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 
zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urz~du 
Miasta Rzeszowa 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2016 r., poz. 446, z p6zn. zm.), 

zarzqdza si~, co nast~puje: 

§ 1 

W Cz~sci II. Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Miasta Rzeszowa, stanowiqcej 
zatqcznik nr 2 do zarzqdzenia nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 
27 lutego 2013 r. (z p6zn. zm .) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urz~du Miasta Rzeszowa wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1) w 	§ 1 pkt 19 otrzymuje brzmien ie: 
,,19) 	Wydziat Centralnego Zamawiajqcego - CZ; 


a) Oddziat Inwestycji Liniowych - CZ-1, 

b) Oddziat Inwestycji Architektonicznych - CZ-A, 

c) Oddziat Oostaw i Ustug - CZ-O,"; 


2) w § 12 w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
,,7) ewidencjonowanie zarzqdzen Prezydenta oraz przekazywanie ich do 
wykonania wydziatom, jednostkom organizacyjnym oraz kierownikom stuzb 
i inspekcji, z zastrzezeniem § 20 ust. 3 pkt 3 lit. c niniejszego Regulaminu;"; 

3) § 20 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 20 
Wydziat Centralnego Zamawiajctcego 

1. Wydziatem Centralnego Zamawiajqcego zarzqdza dyrektor wydziatu, przy 
pomocy zast~pcy dyrektora. 

2. W Wydziale Centralnego Zamawiajqcego tworzy si~: 
1) Oddziat Inwestycji Liniowych, kt6rego pracq kieruje kierownik oddziatu; 
2) Oddziat Inwestycji Architektonicznych, kt6rego pracq kieruje kierownik 

oddziatu; 

3) Oddziat Dostaw i Ustug, kt6rego pracq kieruje kierownik oddziatu. 


3. Do zadan Wydziatu Centralnego Zamawiajctcego nalezy w szczeg6lnosci: 
1) 	 w za kresie obstugi urz~du: 

a) opracowanie planu zam6wien publicznych oraz jego aktualizacji, 
b) prowadzenie post~powan zWiqzanych z udzielaniem zamowlen 

publicznych w urz~dzie na dostawy, ustugi i roboty budowlane na 
podstawie ustawy Prawo zam6wien publicznych, a w przypadku 
zam6wien obj~tych wsp6tfinansowaniem ze srodk6w Unii Europejskiej 
z uwzgl~dnieniem przepis6w prawa wsp6lnotowego, 



c) 	 opracowanie rocznych sprawozdan z udzielonych zam6wien 
publicznych, 

d) prowadzenie centralnego rejestru um6w, 
e) zapobieganie dzieleniu zamowlen na CZ~SCI w celu unikni~cia 

stosowania przepis6w ustawy Prawo zam6wien publicznych poprzez 
podejmowanie czynnosci okreslonych Regulaminem udzielenia 
zam6wien publicznych w Urz~dzie Miasta Rzeszowa, kt6rych wartosc 
nie przekracza wyrazonej w ztotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro, 

f) prowadzenie post~powan zWiqzanych z udzielaniem zam6wien 
wsp61nych, 

g) wsp6tpraca z wydziatami w zakresie prowadzonego post~powania. 
2) w zakresie obstugi jednostek organizacyjnych: 

a) wykonywanie zadan centralnego zamawlaJqcego w zakresie 
pomocniczych dziatan zakupowych polegajqcych na przeprowadzeniu 
post~powan 0 udzielenie zam6wienia publicznego w imieniu i na rzecz 
zamawiajqcych wskazanych we wtasciwej uchwale Rady Miasta 
Rzeszowa, 

b) wsp6tpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonego 
post~powania. 

3) 	 w zakresie obstugi urz~du i jednostek organizacyjnych: 
a) prowadzenie rejestr6w wniosk6w w sprawie zam6wienia publicznego, 
b) weryfikacja wniosk6w w sprawie zam6wienia publicznego, 
c) ewidencjonowanie zarzqdzen Prezydenta w sprawie powotania komisji 

przetargowych. 
4. Do zadan 	Oddzialu Inwestycji Liniowych nalezy w szczeg6lnosci: 

1) prowadzenie post~powan na roboty budowlane zwiqzane z drogami; 
2) prowadzenie post~powan na roboty budowlane zwiqzane z sieciami; 
3) prowadzenie post~powan na ustugi zwiqzane z inwestycjami liniowymi. 

5. Do zadan 	Oddzialu Inwestycji Architektonicznych nalezy w szczeg6lnosci: 
1) prowadzenie post~powan na roboty budowlane inne niz liniowe; 
2) prowadzenie post~powan na dokumentacje projektowe; 
3) prowadzenie post~powan na utrzymanie zieleni miejskiej i teren6w 

rekreacyjnych . 
6. 	Do zadan Oddzialu Dostaw i Uslug nalezy w szczeg61nosci prowadzenie 

post~powan na dostawy i ustugi z wytqczeniem tych, kt6re Sq 
w zakresie zadan Oddziatu Inwestycji Liniowych lub Oddziatu Inwestycji 
Architektonicznych.". 

§ 2 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 
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