
 

 

UCHWAŁA NR  9/2018 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia  29 listopada 2018r. 

 

w sprawie upoważnienia kierowników komórek merytorycznych oraz pracowników 

zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do wykonywania czynności  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych   

Na podstawie art. 48 ust. 2  w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn.zm1), Zarząd Powiatu 

Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Upoważnia się kierowników komórek merytorycznych oraz pracowników zatrudnionych na 

samodzielnych stanowiskach wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do wykonywania wszelkich czynności związanych 

z procesem udzielania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim zamówień  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych w zakresie pracy komórki merytorycznej lub samodzielnego stanowiska za 

wyjątkiem: 

1) zatwierdzania wniosków o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz notatek służbowych z przeprowadzonej procedury 

wymaganych Regulaminem udzielania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 

Mazowieckim, zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 

wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

2) zawierania pisemnych umów w sprawie realizacji zamówień publicznych, wprowadzania 

do nich zmian, ich rozwiązywania i odstępowania od nich. 

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono  

z chwilą jego cofnięcia. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 284/2017 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 lutego 2017r.  

w sprawie upoważnienia kierowników komórek merytorycznych oraz pracowników zatrudnionych 

na samodzielnych stanowiskach wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do wykonywania czynności w postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej 

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu  

Starosta  /-/ Krzysztof Adam Kapusta  

Wicestarosta  /-/ Paweł Calak    

Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak   

Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert   

Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka    

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432. 


