
Zarządzenie Nr 70/2007

Starosty Pułtuskiego

z dnia 24 grudnia 2007 roku

w  sprawie:  zasad  realizacji  zamówień  o  wartości  szacunkowej  nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości 14 tysięcy Euro

Na  podstawie  art.  34  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

powiatowym, (j.t. DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 4 pkt

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. DzU z 2007 r. Nr

223, poz. 1655) oraz art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 44 ust. 1 i art. 138 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 

30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (DzU Nr  249,  poz.  2104  z  późn.  zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wydatki,  których wartość szacunkowa nie przekracza w danym roku budżetowym

równowartości  kwoty  14  tysięcy  euro,  dokonywane  są  z  pominięciem  trybów

postępowania  określonych w ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień

publicznych, zwanych dalej ustawą.

2. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości

wydatków,  określa  się  zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  wydanego  na

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Podstawą  ustalenia  wartości  szacunkowej  wydatku  jest  całkowite  szacunkowe

wynagrodzenie  wykonawcy,  bez  podatku  od  towarów  i  usług,  ustalone  przez

dokonującego wydatku z należytą starannością.

4. Wartość  szacunkową  wydatków  ustala  się  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo

zamówień publicznych. 

5. Wartość  szacunkową  wydatków  ustala  upoważniony  merytorycznie  pracownik

wydziału, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia.

6. Przed  ustaleniem  wartości  szacunkowej  wydatku  upoważniony  pracownik  ma

obowiązek ustalić, czy tożsame zamówienie nie jest realizowane w drodze umowy  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 2.

1. Przy  ustalaniu  wartości  szacunkowej  danego  rodzaju  wydatków  należy  dokonać

sumowania tych wydatków finansowanych z kilku działów i rozdziałów klasyfikacji



budżetowej oraz różnych funduszy celowych i innych źródeł finansowania. 

2. Wartość szacunkową wydatków finansowanych w sposób określony w ust. 1 ustala

upoważniony  pracownik  wydziału  merytorycznie  odpowiedzialnego  za  realizację

zadania.

3. Przy  ustalaniu  wartości  szacunkowej  danego  rodzaju  wydatków  należy  w  sposób

szczególny przestrzegać  przepisów ustawy dotyczących zakazu dzielenia  wydatków

oraz zaniżania wartości wydatków w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

§ 3.

1. Wydatki,  o  których  mowa  w §  1.  powinny  być  dokonywane  w sposób  celowy  

i oszczędnym z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwania najlepszych

efektów z danych nakładów.

2. Podstawą do dokonywania wydatków określonego rodzaju stanowi plan finansowy

Starostwa  Powiatowego  w  Pułtusku  na  dany  rok  budżetowy,  aktualny  w  dniu

ustalania wartości szacunkowej danego rodzaju wydatku.

4. W celu udzielenia zamówień określonych w art. 4 ustawy (w tym m.in. zamówień  

o wartości mniejszej  niż 14 tys.  Euro, trybu i  zasad przyznawania dotacji  itp.),  do

których nie stosuje się przepisów tejże ustawy, wykonać należy poniższe czynności:

a) sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania i przedłożyć do zatwierdzenia Staroście

Pułtuskiemu;

b)  sporządzić  wniosek – zamówienia zaakceptowany przez Dyrektora Wydziału OR,

Skarbnika Powiatu oraz zatwierdzony przez Starostę Pułtuskiego.

§ 4.

Dla  wydatków  na  usługi  lub  dostawy  powtarzające  się  okresowo  oraz  na  roboty

budowlane zaleca się zawieranie pisemnych umów.

§ 5.

Szczegółowe procedury postępowania określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 6.

Postępowanie zatwierdza Starosta Pułtuski.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA PUŁTUSKI

Andrzej Dolecki


