UCHWAŁA Nr 78/19
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 4 października 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,
których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość
szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ustalonym uchwałą Nr 44/14 Zarządu Powiatu
Włoszczowskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu
§ 7 w następującym brzmieniu:
„§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie decyzji
o odstąpieniu od niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w postaci
notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Starostę lub upoważnioną przez niego
osobę. W notatce służbowej należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające
odstąpienie od stosowania Regulaminu. Notatkę służbową przechowuje się przez okres
co najmniej 4 lat od udzielenia zamówienia.
3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust.1, nie zwalnia od stosowania
zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych, w szczególności
dotyczących finansów publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów
prawnych i dokumentów określających sposób udzielania zamówień współfinansowanych
ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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