
UCHWAŁA NR 258/2016 

 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  31 sierpnia 2016r. 

 

 

w sprawie zasad udzielania zamówień podprogowych przez Dom Pomocy Społecznej  

                   ,,MORS” w Stegnie, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej  

                   w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.  
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 60 w związku z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016  r., poz. 814) oraz art. 44 ust. 3 i ust. 4  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885  

z późn. zm.)  uchwala się : 

 

§ 1. 

 

Ustala się szczegółowy podział kwot dla udzielania zamówień, których wartość szacunkowa 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro  w zależności  

od wartości wydatkowania środków finansowych przez Dom Pomocy Społecznej ,,MORS”  

w Stegnie. 

§ 2. 

 

Dla wydatków publicznych Domu Pomocy Społecznej ,,MORS” w Stegnie o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro, 

wprowadza się następujące grupy progowe: 

 

1) Grupa I – do 10.000,00 euro – brak procedury, 

2) Grupa II – od 10.001,00 euro do 20.000,00 euro –  procedura uproszczona, 

3) Grupa III – od 20.001,00 euro do 30.000,00 euro – procedura pisemna, ofertowa. 

 

§ 3. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,MORS” w Stegnie we własnym zakresie opracuje 

szczegółowy regulamin wydatkowania środków finansowych, dostosowany do charakteru  

i wielkości wydatków własnej jednostki, przy zachowaniu ustalonych wartości grup 

wydatków. 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,MORS”  

w Stegnie. 

§ 5. 

 

Uchwała 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 jednostek organizacyjnych.  

Jednak, funkcjonowanie jednakowych progów „małych zamówień” w poszczególnych 

jednostkach nie zawsze jest możliwe. Dlatego też, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

„MORS” w Stegnie wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. zgłosiła do Zarządu Powiatu 

propozycje grup progowych dla swojej jednostki.  

Mając na uwadze powyższe, działając jednocześnie na wniosek dyrektora powiatowej 

jednostki organizacyjnej, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.   

 

 

 

 

         STAROSTA  

        (-)  

Zbigniew Ptak  
 

 


