DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 1 kwietnia 2014 r.
Poz. 57
ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych
nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG
z 2012 r. poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) „komórce” — rozumie się przez to komórkę wymienioną w § 2 ust. 1 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25), oraz stanowisko niewchodzące w skład departamentu,
biura, samodzielnego wydziału lub samodzielnego stanowiska w Wyższym Urzędzie Górniczym;”;
2) w § 3 uchyla się ust. 3;
3) w § 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) okresowo powtarzający się w danym roku wydatek publiczny jest dokonywany na podstawie wniosku uzupełniającego”;
4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przebieg postępowania w sprawie wyboru wykonawcy jest dokumentowany w formie notatki służbowej
w sprawie wyboru wykonawcy, zwanej dalej „notatką służbową”.”;
5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a. Wzory:
1) wniosku,
2) wniosku uzupełniającego,
3) notatki służbowej
— są opracowywane przez BDG, akceptowane przez Prezesa WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych
i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.”;
6) uchyla się załączniki nr 1—3 do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w. o. Mirosław Koziura

