ZARZĄDZENIE NR RZ.120.001.2021
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE
z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyskowicach nadanym
Zarządzeniem nr RZ 120.005.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 4 lutego 2019 r. ze zmianami
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyskowicach nadanym Zarządzeniem nr
RZ.120.005.2019 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 4 lutego 2019 r. ze zmianami, dokonuję następujących
zmian:
1. W § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Kasa jest czynna w godzinach obsługi interesantów. W ostatnim
roboczym dniu miesiąca kasa Urzędu jest czynna od 7.30 do 13.30, a w ostatnim roboczym dniu roku od 7.30
do 10.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w czwartek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od
7.30 do 15.00. Jeżeli ostatni roboczy dzień miesiąca przypada w piątek, wówczas kasa Urzędu czynna jest od
7.30 do 11.00."
2. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: "§ 8a Zastępca Skarbnika Miasta - ZSK
1. Zastępca Skarbnika Miasta bezpośrednio podlega Skarbnikowi Miasta.
2. Do zadań Zastępcy Skarbnika Miasta należy w szczególności:
1) zastępowanie Skarbnika Miasta podczas jego nieobecności,
2) wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności oraz z udzielonych pełnomocnictw i upoważnień."
3. W § 21 w ust. 1:
1) punkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie
zamówienia w trybach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych;"
2) punkt 10 otrzymuje brzmienie: "10) przechowywanie skompletowanej dokumentacji postępowań o
udzielenie zamówienia przeprowadzonych w trybach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych."
§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
mgr Adam Wójcik
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