
ZARZĄDZENIE NR 19/2015 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 8 maja 2015 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu  

 

Na podstawie art. 33 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm), w związku z uchwałą Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim Nr 533/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia 
jednolitych wartości w zamówieniach podprogowych, do 30 tys. euro.,  
zarządzam, co następuje:  
 

§ 1. 
1. Powołuję Zespół w osobach:  

     1) Roman Gaza – inspektor ds. zamówień publicznych – Wydz. OSO – przewodniczący Zespołu;  

     2) Dobrosława Fila – kierownik Wydz. OSO – członek Zespołu;  

     3) Ewa Durlik – kierownik Wydz. FK – członek Zespołu.  

     4) Beata Kucharska – stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości – członek Zespołu.  

      

2. Zadaniem powołanego w pkt 1 Zespołu jest analiza wniosków dyrektorów powiatowych jednostek   

    organizacyjnych dotyczących zapisów uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze  

   Gdańskim Nr 533/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia jednolitych  

   wartości w zamówieniach podprogowych, do 30 tys. euro. 

3. Powołany w pkt 1 niniejszego zarządzenia Zespół, po dokonaniu analizy zgromadzonej  

     dokumentacji, przygotuje stosowny projekt uchwały Zarządu Powiatu zatwierdzony pod  

     względem formalno – prawnym przez prawnika, w terminie do 29 maja 2015 r.  

 
§2. 

1. Opracowany przez Zespół  dokument, zostanie niezwłocznie przekazany pod rozwagę Zarządowi  
     Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  
2. Zespół działa do czasu przedłożenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim stosownego  
    dokumentu.  
 

§3. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.  
 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
             Z up. Starosty  

(-)  
Barbara Ogrodowska  

               Wicestarosta  
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia 

jednolitych wartości w zamówieniach podprogowych, do 30 tys. euro w powiatowych 

jednostkach organizacyjnych.  

Niektórzy dyrektorzy jednostek, po niespełna roku stosowania wytycznych Zarządu Powiatu, zwrócili 

uwagę na fakt, iż wartości grup wydatków (I grupa – do 500 euro; grupa II – od 500 euro do 5.000 

euro i III – grupa – od 5.000 euro do 30.000 euro) są nieadekwatne do wykonywanej przez nich pracy. 

Dlatego też zwrócili się też do Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o przeanalizowanie 

zapisów uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 533/2014 z dnia 24 

września 2014 r. i uwzględnienie przedłożonych przez nich wniosków.  

 Mając na uwadze powyższe, należy powołać zespół, który był autorem treści uchwały 

Nr 533/2014 z dnia 24 września 2014 r. , by po dokonaniu analizy zgromadzonej 

dokumentacji od dyrektorów jednostek, przygotował stosowny projekt uchwały Zarządu 

Powiatu.  

 
 
                Z up. Starosty  

(-)  
Barbara Ogrodowska  

               Wicestarosta  
 


