Uchwała Nr,26.<2../.fĆ4ł3&k../2017

Zarządu Po)viątu Pruszkowskiego WICE
z dni:i=;:Z.će:1;41grę.ĆŁ..........2017
r.
w sprawie skierowaniawniosku do Wojewody Mazowieckiegoo wydanie decyzji
potwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Powiat Pruszkowski projektowanej działki
nr 52/9 o pow. 0,0137z obrębu 12 -- Milęcin w gm. Brwinów.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579)-- Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

$l

Postanawia się skierować do Wojewody Mazowieckiego wniosek w sprawie
wydania decyzji potwierdzające nabycie przez Powiat Pruszkowski z dniem
l stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod część drogi publicznej

o kategorii powiatowej nr 4108W, położoną we wsi Milęcin w gminie
Brwinów, oznaczonejjako projektowana działka nr ew. 52/9 o pow. 0,0137 ha
z obrębu 12 Milęcin w gm. Brwinów.

$ 2. Wykonanie uchwali' powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
Uchwała wchodzi w życie z dniem po(ujęcia

Maksym Gołoś

Krzysztof Rymuza
Ewa Borodzicz

..4

Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

Uchwała nic i'ndlcga pul'likacj
w }łiulct)Tic ]nfl.rmacjij'uŁ)licznej
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 73 ust l i 3 ustawy z dnia 13 paździemika 1998 roku -- Przepisy
wprowadzająceustawy refomlujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze
zm.) nieruchomościpozostającew dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte
pod drogi publiczne, z dniem l stycznia 1999 roku, stają się z mocy prawa własnością
Skarbu Państwa lub właściwychjednostek

samorządu terytorialnego.

Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Pastwa

lub jednostek samorząduterytorialnegonieruchomości,o których mowa powyżą jest
ostateczna decyzja wojewody.

Droga publiczna nr 01430, położona we wsi Milęcin, gm. Brwinów, nie znalazła się

w wykazie dróg krajowych i wojewódzkich na mocy RozporządzeniaRady Ministrów
z dnia 15 grudnia 1988roku (Dz. U. Nr 160,poz.1071).W związkuz powyższymna mocy
art. 103 ustawy z dnia 13 paździemika 1998 roku -- Przepisy wprowadzająceustawy
reformująceadministracjepubliczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) stała się drogą
o kategorii powiatowej (nr 4108W). Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 roku -- o samorządziepowiatowym (Dz. U. 2016 poz. 814 ze zm.) Zarząd Powiatu
wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadańZarządu Powiatu należy
miedzy innymi gospodarowanie mieniem powiatu, w tym regulacja stanu prawnego.

W związku z powyższym,należy uznać za celowe skierowaniewniosku do
Wojewody Mazowieckiegoo wydanie decyzji potwierdzającenabycie przez Powiat
Pruszkowski z mocy prawa z dniem l stycznia 1999 roku własności nieruchomości zajętej

pod część drogi publiczną o kategorii powiatowej nr 4108W dawny nr 01430, oznaczonej
na mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego pod nr
P.1421.2016.5472jako projektowana działka nr ew. 52/9 o pow. 0,0137 ha z obrębu 12 -Milęcin

w gm. Brwinów,

wydzielonej

ww.

opracowaniem

z działki

nr ew. 52/5

o pow. 0,0400ha z obr. 12 -- Milęcin w gm. Brwinów, stanowiącejwłasnośćosób
fizycznych, uregulowanej w księdze wieczystą nr WAI P/00096493/8.
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Uchwała nr..46Q/..213?.)../2017
Zarządu

Powiatu

Pruszkowskiego

z dniaJ...gl€?gńgO.... 2017 r.

.r,

3Z 0Z .aZ7

y'V

w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń

nauczycieli
lzonych
przez
na poszczególnychstopniach awansu zawodowegow szkołach prowa

Powiat Pruszkowskiza rok 2016

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5, w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), uchwala się, co następuje:

g 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Pruszkowski za rok 2016, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
$ 2. 1. Sprawozdaniew formie pisemnej i elektroniczną przedkłada się Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2. Sprawozdanie w formie pisemnej przedkłada się:
1) Radzie Powiatu Pruszkowskiego;
2) dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pruszkowski;
3) związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, działającym na terenie Powiatu
Pruszkowskiego.

$ 3. Nadzór nad realizac:ją uchwały powierza się Wicestaroście Pruszkowskiemu
$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem po(będa

Maksym Gołoś

Krz ysztof Rymuza

Ewa Borodzicz

Mi rosław
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Uzasadnienie

do uchwały nr#/6.0...ll{.3ę.}./2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia
e>./..:lZ(Mego..... 2017 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń"'nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski za rok 2016

Art. 30a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.
poz. 191 i 1198) zobowiązuje organ prowadzący szkołę do sporządzeniasprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeńnauczycieli na poszczególnychstopniach awansu
zawodowegow terminie do dnia lO lutego roku kalendarzowegonastępującegopo roku,
który podlegał analizie z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy między wydatkami
poniesionymi na wynagrodzenianauczycieli w danym roku, a iloczynem średniorocznej
liczby etatów nauczycieli na poszczególnychstopniach awansu zawodowego oraz
średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych dla okresów obowiązywania
poszczególnych kwot bazowych.

Sprawozdanie sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 35 z późn.zm.).

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
sprawozdanieprzedkłada:RegionalnąIzbie
Obrachunkowy w Warszawie,Radzie Powiatu Pruszkowskiego,dyrektorom szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Pruszkowski oraz związkom zawodowym
zrzeszającym nauczycieli.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż Powiat Pruszkowski nie przekaże
dodatkowych środków na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2016,

ponieważ płace nauczycieli w okresie l-Xl1 2016 r. znacznie przekraczały kwoty
minimalne określone przepisami Karty Nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego.
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Powiatu Pruszkowskiego
w roku 2017.
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Zarządu Powiatu !''ruszkowskiego
z dnia r-;,21..,Z]Ł;(]ę:Ł©...
2017 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Borowcowi - naczelnikowi
Biura Rady i Zarządu
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawyz dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz 814 i 1579) uchwala się, co następuje:

g 1. 1. Upoważnia się Pana Piotra Borowca - naczelnika Biura Rady i Zarządu do

składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji
zamówień publicznych o wartości do 8000 złotych brutto związanych z prowadzeniem
bieżącą działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującym
pracę Biura Rady i Zarządu w danym zakresie.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacyjnej,
stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
$ 2. Wykonanie uchwali' powierza się Staroście Pruszkowskiemu

$ 3. Traci moc uchwała nr 127/1152/2016Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
22 września 20 16 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Borowcowi
naczelnikowi Biura Zarządu.
$ 4. 1.Jchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Goloś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
Uchwala p(Wc@ publikacji
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Uzasadnienie
do uchwały nr .!4.6(1)../..Ż1:3}.1{.6Zżot7
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia.(;;;a2...dći;?lgg%>2017
r.
,/f

Podstawę do realizaqi niniejszej uchwały stanowi zarządzenie Starosty
Pruszkowskiego nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, gdzie zgodnie z regulaminem do
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnej lub osobę na samodzielnym stanowisku pracy
oraz osoby zastępujące je podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego

pracę komórki

merytorycznej

.

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiegoupoważnienia dla naczelnika Biura Rady i Zarządu Pana Piotra

Borowca do podpisywaniawniosków o zamówieniapublicznedo wartości 8 000
złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
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Uchwała nrż/.60../,/3QZ./2017
Zarządu Powiaty Pruszkowskiego
z dnia -n€..,Jśśś;#ęlgP
2017 r.

.''''"I

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Bukowskiemu - zastępcy
naczelnika Biura Rady i Zarządu
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) uchwala się, co następne:

$ 1. 1. Upoważnia się Pana Krzysztofa Bukowskiego - zastępcęnaczelnika Biura
Rady i Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pruszkowskiego
przy realizacji zamówień publicznych o wartości do 8 000 złotych brutto związanych
z prowadzeniem bieżącą działalności powiatu, łącznie z członkiem zarządu powiatu
nadzorującym pracę Biura Rady i Zarządu w danym zakresie.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacyjnej,
stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie
do uchwały nr.(rl7.ĆIĆ2./.Żli13$1Zr2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dni

Podstawę

do

realizaqi

Pruszkowskiego

niniejszej

uchwały

stanowi

zarządzenie

Starosty

nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, gdzie zgodnie z regulaminem do
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000 złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnejlub osobę na samodzielnymstanowisku pracy
oraz osoby zastępujące je podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego

pracę komórki

merytorycznej

.

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego upoważnienia dla zastępcy naczelnika Biura Rady i Zarządu Pana
Krzysztofa Bukowskiego do podpisywania wniosków o zamówieniapubliczne do
wartości 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu.
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Uchwała nr,26.a...//d3.1łg/2017
Zarządu Pow.ialpPruszkowskiego
z dnia .==,&..S4x:#gP42..
2017 r.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) uchwala się, co następuje:

$ 1. 1. Upoważnia się Pana Pawła Kostrzewskiego- naczelnika Wydziału
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych do składania oświadczeń woli w imieniu
Powiatu Pruszkowskiego przy realizacji zamówień publicznych o wartości do
8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącą działalności powiatu,

łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującympracę Wydziału Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych w danym zakresie.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacyjnej,
stanowiska lub rozwiązania stosunku pracy.

g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. MaksymGołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
Uchwala p(Hc@ publiknji
wBidctynicIManlwji publiczna
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w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Pawłowi Kostrzewskiemu
naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu

2««

Uzasadnienie
do uchwały nr//6(12../#ćigllhf/2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dniaGa2..-aiE4(yćl.. 2017r.

Podstawę do realizaqi niniejszej uchwały stanowi zarządzenie Starosty
Pruszkowskiego nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, gdzie zgodnie z regulaminem do
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnej lub osobę na samodzielnym stanowisku pracy
oraz osoby zastępujące je podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego pracę komórki merytorycznej .

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego upoważnienia dla naczelnika Wydziału Inwestyqi Funduszy
Zewnętrznych Pana Piotra Borowca do podpisywania wniosków o zamówienia
publiczne do wartości 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu.
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nrŻĆłĆ2..../Ż13.1(g/2017

Zarządu PolyiaAuPruszkowskiego
z dnia Ci2....a4Ę,mega..
2017 r

""'' "'l

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Piotrowi Aniołkowi - zastępcy

naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) uchwala się, co następne:

g 1. 1. Upoważnia się Pana Piotra Aniołka - zastępcę naczelnika Wydziału
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych do składania oświadczeń woli w imieniu

Powiatu Pruszkowskiegoprzy realizacji zamówień publicznych o wartości do
8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącą działalności powiatu,

łącznie z członkiem zarządu powiatu nadzorującympracę Wydziału Inwestydi
i Funduszy Zewnętrznych w danym zakresie.
2. Upoważnienie wygasa z chwilą jego cofnięcia, zmiany komórki organizacyjnej,
stanowiska ]ub rozwiązania stosunku pracy.
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskicmu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. 1Waksym Goloś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz

4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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Uzasadnienie
do uchwały nr/ZZZ2.../.Z43.q.9./2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia

:?#11..aei11fićł.2017r.

Podstawę

do

realizaqi

Pruszkowskiego

niniejszej

uchwały

stanowi

zarządzenie

Starosty

nr 26/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, gdzie zgodnie z regulaminem do
udzielenia zamówienia publicznego do wartości 8 000 złotych brutto wymagane jest
złożenie łącznego oświadczenia woli przez naczelnika komórki organizacyjnej,
kierownika komórki organizacyjnejlub osobę na samodzielnym stanowisku pracy
oraz osoby zastępujące je podczas ich nieobecności działających z upoważnia
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,
nadzorującego

pracę komórki

merytorycznej

.

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielania przez Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego upoważnienia dla naczelnika Wydziału Inwestyqi Funduszy
Zewnętrznych Pana Piotra Aniołka do podpisywania wniosków o zamówienia
publiczne do wartości 8 000 złotych brutto związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu.

N AC ZELN IK

Uchwała Nr:Z.G2././3.X)2017

";:=:9$EĘ=;:r;;F'':'
w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu - Witolda
l)ąbrowskiego do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika
za mawiaJ :łcego .

Na podstawie a['t. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sai]]orządziepowiatowyi]]
(Dz. U. z 2016 r., poz. 8 14, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówiell
publicznych(Dz. U. z 20 15 r., poz. 2] 64, z późn. zm.) uchwa]asię, co następuje:

g 1. Upoważnia się Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu Witolda Dąbrowskiego

do samodzielnego wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika
zamawiającego, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań
o udzielenie

zamówienia
publicznego,
dotyczących prowadzenia
bieżącej
korespondencji z wykona)5źś:Biali. z wyłączeniem informacji o wyborze
najkorzystniąszą ofertybraz unieważnieniu postępowania.

g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu
l$3. Uchwała wychodziw życie z dniem podjęcia

M aksy m Gołoś

Krzysztof Rymuza

Ewa Borodzicz

M irosław Chmielewski

Zdzisław Brzezihski
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.tł] nlŁ' pdlcga publikacji
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ,,Za przygotowanie

i

przeprowadzeniepostępowaniao udzielenie zamówienia odpowiada kierownik

zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu
okaz czynności związane z przygotowaniem

postępowania.(.

..)"

W celu sprawniejszego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień

publicznych zasadnym jest upoważnienie Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu
do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniach

o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących prowadzenia bieżącej korespondencji
z wykonawcami,

z wyłączeniem

unieważnieniu postępowania.

informacji

o wyborze

najkorzystniejszej

oferty

oraz

Uchwała Nr,rdćX)/23.iiX2017
Zarządu Powjańu .Pruszkowskiego

Ww'*%&.

z dnia s?4..%?łęęK?
2017 r
w sprawie upoważnienia Zastępcy Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu - Marty
Ciarki
Matysiak do wykony3vania czynności zastrzeżonych dla kierownika
zamawiającego.
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowyill
(Dz. U. z 2016 r., poz. 8 14, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zanlówieil
publicznych (Dz. U. z 20 15 r., poz. 2 164, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

g 1. Upoważnia się Zastępcę Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu Martę Ciarki
Matysiak do samodzielnego wykonywania
czynności zastrzeżonych dla
kierownika zamawiającego, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących prowadzenia

bieżącej korespondencji z wykonawcami, z wyłączeniem informacji o wyborze
najkorzystniąszą

oferty oraz unieważnieniu postępowania

g 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu

li 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

K i'zysztof

Rym uza

Ewa Borodzicz

M i rosław Ch mielewski

Zdzis

ł aw
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. ] i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ,,Za przygotowanie

i

przeprowadzenie postępowania o

udzielenie zamówienia odpowiada kierownik

zamawiającego. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
odpowiadają także inne osoby w zakresie, wjakim powierzono im czynności w postępowaniu
oraz czynności

związane z przygotowaniem

postępowania.(.

. .y

W celu sprawniejszego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień
publicznych zasadnym jest upoważnienie Zastępcy Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu
do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawia:jąccgow postępowaniach

o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących prowadzenia bieżącej korespondencji

z wykonawcami, z wyłączeniem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz
unieważnieniu postępowania

