
Zarządzenie Nr 109/2018 
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 

z dnia 30 maja 2018 r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza Miasta  

i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy  
w Staszowie  

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.¹ ), zarządzam co następuje: 
 

§ 1. 
W Regulaminie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,  

stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu 

Miasta i Gminy w Staszowie, zmienionego Zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 

roku Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i Zarządzeniem Nr 132/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 

roku Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, § 8 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: 
„7. Umowy w sprawie zamówienia publicznego muszą być zaparafowane przez kierownika 

jednostki organizacyjnej Urzędu i/lub pracownika merytorycznego, po uzgodnieniu ich treści z 

osobami podpisującymi ją ze strony Zamawiającego oraz zaakceptowane pod względem 

formalnoprawnym przez radcę prawnego lub inną osobę zatrudnioną na stanowisku urzędniczym 

z wykształceniem wyższym kierunkowym, wchodzącą w skład Zespołu Radców Prawnych. 

Powyższe czynności muszą być dokonane, na etapie opracowania projektu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) oraz na etapie przygotowania umowy 

do podpisu z wybranym wykonawcą. Uzyskanie powyższych uzgodnień i akceptacji należy do 

obowiązków: jednostki organizacyjnej Urzędu na etapie opracowania projektu umowy oraz 

Biura zamówień publicznych lub jednostki organizacyjnej Urzędu na etapie przygotowania 

umowy do podpisu.”. 

 

§ 2. 
1. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom wydziałów, zespołów, biur oraz 

pełnomocnikom i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Miasta i Gminy Staszów. 
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Staszów. 

 

§ 3. 
Pozostała treść Zarządzenia Nr 175/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku Burmistrza Miasta  

i Gminy Staszów w sprawie Regulaminu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy  

w Staszowie, zmienionego Zarządzeniem  Nr 57/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku Burmistrza 

Miasta i Gminy Staszów i Zarządzeniem Nr 132/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku Burmistrza 

Miasta i Gminy Staszów, pozostaje bez zmian. 
 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                         BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 

                                                                                                            /-/ Leszek Kopeć 

 

 
¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000. 


