
ZARZĄDZENIE NR 30/2015 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 12 czerwca 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 Zarządzeniem Starosty 

Nowodworskiego Nr 46/2014 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Starostwie 

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, zarządzam, co następuje:  

 
§ 1. 

1. Powołuję Zespół w osobach:  

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

     2) Roksana Kamińska  – podinspektor w Wydz. OSO – członek Zespołu;  

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

      

2. Zadaniem powołanego w pkt 1 Zespołu jest analiza zapisów zarządzenia Starosty   

       Nowodworskiego Nr 46/2014 dotyczącego regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie  

        przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, w Starostwie Powiatowym  

        w Nowym Dworze Gdańskim.  

3.  Powołany w pkt 1 niniejszego zarządzenia Zespół, przygotuje stosowny projekt  

     zarządzenia starosty  zatwierdzony pod względem formalno – prawnym przez prawnika,  

      w terminie do 30 czerwca 2015 r.  

 
§2. 

1. Opracowany przez Zespół  dokument, zostanie niezwłocznie przekazany Sekretarzowi Powiatu,  
    który po przeanalizowaniu propozycji rozwiązań, przedłoży Staroście Nowodworskiemu   
    do zatwierdzenia.  
2. Zespół działa do czasu przedłożenia Staroście do podpisu niniejszego dokumentu.   
 

§3. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.  
 
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
         Starosta  

      (-)  
          Zbigniew Ptak  

 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

 
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 26 maja 2015 r. podjął decyzję o zmianie 

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

jednostkach organizacyjnych.  

Aby funkcjonowanie „małych zamówień” ujednolić we wszystkich jednostkach, także w starostwie, 

należy dokonać zmian dotychczasowych zapisów Zarządzenia Starosty i wprowadzić nowe,  zgodnie  

z sugestią Zarządu Powiatu zawartą w uchwale Nr 66/2015.  

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.  

 

 
 
 
 
 
 


