UCHWAŁA Nr 4/15
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 19 stycznia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, poz. 1047, poz. 1473 z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz.
811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232) oraz art. 44 ust. 3 i 4, art. 53 ust.1, art. 254 pkt. 2, 3 i 4,
art. 247 ust.1 i 2 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.
1877), Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 671/14 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 14 kwietnia
2014 roku w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, wprowadza się następujące zmiany:
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przy dokonywaniu wszelkich wydatków ze środków publicznych, których
wartość szacunkowa zamówienia zawiera się w przedziale od 500 euro do
30000 euro, należy dokonać analizy rynku poprzez zaproszenie do składania
ofert kierowane do co najmniej 2 wykonawców.”;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
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