
ZARZĄDZENIE NR 372/2014 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 16 kwietnia 2014 
  

W sprawie:   wprowadzenia do stosowania  „Regulaminu  udzielania zamówień publicznych,  których wartość nie 

przekracza wyrażonej w  złotych równowartości  kwoty 30.000 euro  - art. 4 pkt. 8 Ustawy pzp 
  

  
   Na podstawie art. 33 ust.  1  Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym                 

(t.j.  Dz.U.  z 2013r. poz 594 ze zmianami)  oraz art. 44 ust 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.   
o finansach publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013r.  poz 885 zarządzam co następuje: 
  
§ 1. Wprowadzam do stosowania  „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w  złotych równowartości  kwoty 30.000 euro  - art. 4 pkt. 8 Ustawy pzp 
  
§ 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia 
  
§ 3.  Zobowiązuję pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zamówień  na dostawy, usługi lub 

roboty budowlane do  przestrzegania zasad  określonych w Regulaminie 
  
§ 4.  Nadzór nad realizacją Regulaminu powierzam Sekretarzowi Gminy 
  
§ 5. Tracą moc Zarządzenie Nr 253/2005 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2005roku w 

sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, oraz Zarządzenie Nr 12/2007 

Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 lutego 2007r. zmieniające Zarządzenie  w sprawie ustalenia 

Regulaminu  udzielania zamówień publicznych. 
        
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
  



UZASADNIENIE 

do Zarządzenia  Nr 372/2014  Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 16 kwietnia 2014r 
  

w sprawie:   wprowadzenia do stosowania  „Regulaminu  udzielania zamówień publicznych,  których wartość nie 

przekracza wyrażonej w  złotych równowartości  kwoty 30.000 euro  - art. 4 pkt. 8 Ustawy pzp 
  

  

                         
                 W związku z wejściem w życie z dniem 16 kwietnia 2014r  ustawy z dnia  14 marca 2014    

o zmianie Ustawy  -   Prawo Zamówień Publicznych   (Dz.U. z 1.04.2014r) poz 423) zmieniającej 

wartość zamówień, do których  nie stosuje się przepisów Ustawy  z kwoty 14.000 Euro na kwotę 

30.000 Euro netto  (art. 4 pkt 8 Ustawy)   został opracowany  „Regulamin udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w  złotych równowartości  kwoty 30.000 euro   
- art. 4 pkt. 8 Ustawy pzp” 
       Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby nabrał on  charakter dokumentu obowiązującego  

musi zostać wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy z jednoczesnym uchyleniem Regulaminu 

obowiązującego dotychczas 
 


