
Zarządzenie  Nr 2/2008
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 02 stycznia 2008 roku.

o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu określającego organizację, skład, tryb pracy 
oraz zakres obowiązków członków komisji  przetargowych w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Goleniowie  przy realizacji wydatków z budżetu Gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) 
oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 
r. Nr 19 poz. 177, Nr 96,  poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703, z 
2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2007 r. Nr 223 poz. 
1655)  zarządza się, co następuje:

§  1. W  zarządzeniu  Nr   55/2004   z   dnia  11  marca  2004  roku  w  sprawie  regulaminu 
określającego  organizację,  skład,  tryb  pracy  oraz  zakres  obowiązków  członków  komisji 
przetargowych  w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta  w  Goleniowie   przy  realizacji  wydatków   z 
budżetu  Gminy,  wprowadza się następujące zmiany:

1) Rozdział 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„ 5. W skład komisji dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość 
kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi:
a) dyrektor/kierownik merytorycznego wydziału - przewodniczący komisji
b) pracownik merytorycznie prowadzący zamówienie;
c) radca prawny
d) Skarbnik Gminy
e) sekretarz komisji”.

2) Rozdział 2 ust.6 otrzymuje brzmienie:
 „6.  W skład  komisji  dla  zamówień publicznych  o wartości   nie  przekraczającej 
wyrażoną  w  złotych  równowartość  kwoty  określonej  w  art.  11  ust.  8  ustawy 
Prawo zamówień publicznych  wchodzi:
a) dyrektor/kierownik merytorycznego wydziału - przewodniczący komisji
b) pracownik merytorycznie prowadzący zamówienie;
c) radca prawny
d) sekretarz komisji”.

3) Rozdział 2 ust. 10 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a)  W przypadku  zamówień o wartości  równej  lub przekraczającej  wyrażonej  w 
złotych równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  w składzie minimum 3 osobowym w tym sekretarz komisji”.



4) Rozdział 2 ust 10 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) W przypadku zamówień o wartości  nie przekraczającej  wyrażonej  w złotych 
równowartość  kwoty  określonej  w  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych w składzie minimum 2 osobowym w tym sekretarz komisji”.

5) Rozdział 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1.  W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  o  których  mowa  w  art.  17  ustawy 
Prawo zamówień publicznych, członków komisji dla zamówień o wartości równej 
lub  nie  przekraczającej  i  przekraczającej   wyrażonej  w  złotych  równowartość 
kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołuje 
i wyłącza Burmistrz”.

6) Rozdział 5 ust. 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a)  W przypadku  zamówień  o  wartości  nie  przekraczającej  wyrażoną  w złotych 
równowartość  kwoty  określonej  w  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych   ogłoszenie zamieszcza się w  Biuletynie Zamówień Publicznych”.

7) Rozdział 5 ust. 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) W przypadku zamówień o wartości  równej  lub przekraczającej  wyrażonej  w 
złotych równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  ogłoszenie  przekazuje  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot 
Europejskich”.

8) Rozdział 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podpisanie przez Burmistrza umowy lub zlecenia dla zamówień o wartości nie 
przekraczającej  wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty  14.000  euro,  jest 
równoznaczne z zatwierdzeniem sposobu postępowania w danej sprawie.

9) Rozdział 6 po ust. 6 dodaje się ust.7 w brzmieniu:
 „7.  Zamówienie  o  wartości  do  14.000  euro  musi  być  zrealizowane  w  sposób 
celowy,  oszczędny  z  zachowaniem  uzyskania  najlepszych  efektów  z  danych 
nakładów.

                                                          

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Gminnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                   

                                                                                      
                                                                                    Burmistrz  Gminy Goleniów

                                                                                        Andrzej Wojciechowski


