UCHWAŁA Nr 124 /03
ZARZ DU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 29 grudnia 2003 r
w sprawie realizacji wydatków o warto ci nie przekraczaj cej
równowarto ci 6000 EURO
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz dzie powiatowym
( Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz.1806; Dz. U. z
2003 r Nr 162, poz. 1568),, w zwi zku z art.28 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148; zmiany: Dz. U. Nr 45, poz. 391;
Nr 65, poz.594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), Zarz d Powiatu
Pabianickiego uchwala, co nast puje:
§ 1.1. Przy dokonywaniu wszelkich wydatków ze rodków publicznych,
których ł czna warto zamówienia, w danym roku bud etowym zawiera si w przedziale od
100 do
6.000 EURO, nale y dokona analizy rynku poprzez ustalenie warto ci
przedmiotowego zamówienia u co najmniej 2 potencjalnych oferentów.
2. Obowi zek dokonania analizy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy
przypadków okre lonych w art. 71 ust1. pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o
zamówieniach publicznych (Dz. U z 2002 r Nr 72, poz. 664 z pó . zm.).
§ 2. Osoba dokonuj ca wydatkowania rodków publicznych obowi zana jest
udokumentowa post powanie na druku „Formularza dokumentuj cego udzielenie
zamówienia o warto ci do 6.000 EURO” stanowi cym zał cznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Post powanie zatwierdza naczelnik wydziału/ kierownik komórki
równorz dnej lub Sekretarz Powiatu posiadaj cy upowa nienie do dysponowania rodkami
publicznymi odpowiedniego działu i rozdziału wydatków klasyfikacji bud etowej.
§ 4.1. Formularz, o którym mowa w § 2, po podpisaniu i zatwierdzeniu,
powinien by zał czony do odpowiedniej faktury dokumentuj cej dokonanie stosownego
wydatku ze rodków publicznych.
2. W przypadku dokonywania cyklicznych wydatków tego samego
rodzaju, zgodnie z poziomem grupowania dostaw lub usług okre lonym w art. 2 ust. 1 pkt.
12 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r Nr 72, poz.
664 z po . zm.), o warto ci ł cznej nie przekraczaj cej w roku bud etowym równowarto ci
6.000 EURO, formularz o którym mowa w § 2, zał cza si do pierwszej faktury
dokumentuj cej dokonanie stosownego wydatku ze rodków publicznych, za na nast pnych
fakturach zamieszcza si informacj o tre ci: „Formularz dokumentuj cy udzielenie
zamówienia do 6.000 EURO doł czono do faktury nr .... z dnia .......................”.
§ 5. Dokonanie wydatków jednorazowych lub cyklicznych
ze rodków
publicznych, których warto w danym roku bud etowym przekracza 2.000,00 zł, powinno
by stwierdzone zawarciem pisemnej umowy.
§ 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc obowi zuj c od
dnia 1 stycznia 2004 r.

