
Zarządzenie Nr  5/2021 
Starosty Nowodworskiego 
z dnia 18 stycznia 2021 r. 

 
 
 

w sprawie zmiany w Zarządzenia nr 92/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zamówień publicznych przez Powiat 
Nowodworski realizowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim o 
wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 1 
pkt 1 i oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zamówień publicznych przez Powiat 
Nowodworski realizowanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim o 
wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł netto, §4 otrzymuje brzmienie: 
 

§ 4. 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 5 000,00 zł netto 
przygotowuje i przeprowadza właściwa komórka organizacyjna. 

2. Za prawidłowość szacowania wartości zamówienia odpowiada kierownik komórki 
organizacyjnej. Kierownik komórki organizacyjnej winien zweryfikować czy nie doszło do 
podziału zamówienia lub zaniżenia jego wartości o czym mowa w § 3 ust. 11, niniejszego 
regulaminu. 

3. Komórka organizacyjna zobowiązana jest, po udzieleniu zamówienia, dostarczyć 
do SR dokument finansowy, zawierający informację o wartości zamówienia (rachunek, 
faktura, itp.), w celu wprowadzenia go do rejestru zamówień o wartości mniejszej niż 
kwota 130 000 zł netto. Ww. dokument należy dostarczyć przed jego opłaceniem.” 
 

§ 2. 
 

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 92/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 grudnia 2020 
roku pozostają bez zmian. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Gdańskim. 

 



§ 4. 
 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu. 
 

§ 5. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 
 
 
          STAROSTA 
                  - 
          Jacek Gross 
 
 


