
Uchwała Nr 134/284/2009      
Zarządu Powiatu Złotowskiego 

z dnia 10 czerwca 2009 roku 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na kredyt bankowy. 

 
 

Na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 21 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655 ze zmianami) oraz §3 

uchwały Rady Powiatu Złotowskiego nr XXXII/142/2009 dnia 27 maja 2009 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu bankowego Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje: 

§ 1.  Powołuje się komisję przetargową w składzie: 
Adam Krysiński – przewodniczący 
Izabela Szmyt – członek 
Emilia Karłowicz – członek  
Małgorzata Graduszewska – członek 

§ 2.  Komisja powinna przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 

§ 3.  Do zadań komisji należy: 

1. Opracowanie ogłoszenia o przetargu i opublikowanie go w biuletynie informacji 
publicznej Starostwa Powiatowego oraz w biuletynie zamówień publicznych. 

2. Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
4. Przedłożenie wyniku przetargu do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Złotowskiego. 

§ 4. Komisja powinna przeprowadzić czynności w terminach umożliwiających podpisanie 
umowy kredytowej z wybranym bankiem do dnia 31 sierpnia 2009 roku. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Komisji, o której mowa w §1. 

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
Członkowie Zarządu: 

1) Ryszard Goławski  …………..……………………. 

2) Włodzimierz Choroszewski …………..…………………….                                          

3) Zbigniew Pietrzak …………..……………………. 

4) Ryszard Król …………..……………………. 



 
 

 
 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr 134/284/2009   
Zarządu  Powiatu Złotowskiego  

z dnia 10 czerwca 2008 roku 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na kredyt długoterminowy. 

 
 

Art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 21 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz.1655 ze zmianami) nakłada 

obowiązek powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

W związku z realizacją uchwały Rady Powiatu Złotowskiego nr XXXII/143/2009 z 

dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego wnioskuje się o 

powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

Proponowany skład komisji zapewnia właściwe przeprowadzenie procedury 

przetargowej – zarówno od strony formalnej, wynikającej z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych, jak też merytorycznej.  

 

 


