
Uchwala Nr 1127/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
wydatków o wartości niniejszej niż kwota 130.000,00 zl netto

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019;
z 2020 r. poz. 1492 i 2275) oraz art. 44, ust. 3 i 4, art. 53 ust.l, art. 247 ust. 1 i 2,
art. 254 pkt 2, 3 i 4 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, 374,
568, 695, 1175 i 2320; z 2019 r. poz. 1622 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wydatki w każdej jednostce organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 
mogą być ponoszone na cele związane z realizowanymi zadaniami i w wysokościach 
ustalonych w planie finansowym jednostki na dany rok budżetowy.

2. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad:

1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 

w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

§ 2. Jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego (jednostki sektora 
finansów publicznych) zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

§3.1.  Wydatki publiczne, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w danym 
roku budżetowym równowartości kwoty 130.000,00 zł powinny być dokonywane 
przez jednostkę na podstawie procedur określonych przez kierownika jednostki 
organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego obejmuje całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług ustalone przez zamawiającego 
z należytą starannością.

3. Przy udzielaniu zamówień, o których mowa w ust. 1 należy pamiętać 
o zakazie zaniżania wartości zamówienia tak, aby uniknąć stosowania ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, a także o konieczności ustalania wartości zamówienia w oparciu 
o łączną wartość części albo łączną wartość tego samego rodzaju usług lub dostaw.



4. Na każdym etapie postępowania należy pamiętać o obowiązku zamawiającego 
do zachowania zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wszystkich wykonawców 
oraz zasady jawności postępowania.

5. Czynności związane z udzieleniem zamówienia winni dokonywać 
wyznaczeni/upoważnieni pracownicy jednostki w sposób zapewniający bezstronność 
i obiektywizm.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego do opracowania i wprowadzenia do realizacji procedur dokonywania 
wydatków, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w danym roku budżetowym 
130.000,00 zł w nadzorowanej jednostce.

§ 5. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów 
finansowych udzielane są na podstawie ustalonych procedur w jednostce z zachowaniem 
wytycznych, wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób 
udzielania takich zamówień.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 2186/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 8 października 2018 r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego wydatków o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 
równowartości 30.000 euro.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz


