ZARZĄDZENIE NR 250/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec Nr 492/2013 z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie ustalenia Opisu wewnętrznych procedur Gminy Miejskiej Bolesławiec w ramach
projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec" dla zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379)
zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 492/2013 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia Opisu wewnętrznych procedur Gminy Miejskiej Bolesławiec w ramach projektu
"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec" dla zamówień o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, w tytule Zarządzenia, w § 1 Zarządzenia,
w tytule oraz w § 1 ust. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia, wyrazy "kwoty 14.000 euro" zastępuje się
wyrazami "kwoty 30.000 euro".
§ 2. Pozostałe zapisy zmienianego Zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji
Miejskich.
§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zmiany dokonywane niniejszym Zarządzeniem, wprowadzane są w celu dostosowania obowiązujących
procedur wyboru wykonawców i zawierania umów przez Gminę Miejską Bolesławiec w ramach realizacji
zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013, dla których
nie stosuje się Prawa zamówień publicznych, do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r.
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.
423). Po dokonanych ww. ustawą zmianach, ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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