
 
ZARZĄDZENIE NR  13  /15 
BURMISTRZA  Miasta Lipna 

z dnia   16.02.2015 r. 
 

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyraŜonej w 
złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
dla zamówień powyŜej wyraŜonej w złotych równowartości 30 000 euro dla Zadania 
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości 
Lipno, ul. Wyszyńskiego” w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w 
województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II Gospodarka odpadami i 
ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych. 

 
Na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym ( tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ), Burmistrz Miasta Lipna 

zarządza: 
 
W związku z realizacją przez Gminę Miasta Lipna Zadania obejmującego Rekultywację składowiska 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lipno, ul. Gmina Miasta Lipna na cele 
przyrodnicze wraz z utworzeniem ścieŜki edukacyjnej w obszarze rekultywowanego składowiska oraz 
działaniami informacyjno-promocyjnymi w odniesieniu do Zadania w ramach Projektu „Rekultywacja 
składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w celu spełnienia warunków 
kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ponoszonych przez Gminę Miasta Lipna będącą 
Podmiotem upowaŜnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych: 
 
§ 1. Postanawia się przyjąć Regulamin udzielania zamówień nieprzekraczających wyraŜonej w złotych 
równowartości 30 000 euro dla Zadania w ramach Projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk 
odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”. 
 
§ 2. Postanawia się przyjąć Regulamin udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyŜej 
wyraŜonej w złotych równowartości 30 000 euro (Regulamin zamówień publicznych) dla Zadania w 
ramach Projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-
pomorskim na cele przyrodnicze”. 
 
§ 3. Regulaminy udzielania zamówień, o których mowa w § 1 oraz § 2, stanowią integralną część 
procedur wewnętrznych, w oparciu o które działa Zespół Realizujący Zadanie (ZRP) powołany 
Zarządzeniem Nr 74/13 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22 listopada 2013 r., stanowiących SYSTEM 
ZARZĄDZANIA ZADANIEM W RAMACH PROJEKTU pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w 
województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”: 
 
§ 4. Wprowadzenie Regulaminów udzielania zamówień dla Zadania w ramach Projektu „Rekultywacja 
składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze nie narusza 
Regulaminu Organizacyjnego Miasta Lipna z dnia 31 grudnia 2012 r. wprowadzonego Zarządzeniem 



Burmistrza Miasta Lipna nr 77/2012 r. oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie 
Miasta Lipna, w szczególności dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych. 
 
§ 5.   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie realizacji Zadania, a w 
zakresie archiwizacji pełnej dokumentacji z przygotowania i jego realizacji w terminie określonym w 
zasadach realizowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
§ 6.   Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miasta Lipna. 
 

 
  

                                                      
 
 

 
 
 

UZASADNIENIE 
 

W związku z wejściem w Ŝycie w dniu 16 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423) 
podnoszącej próg zastosowania procedur przewidzianych w Prawie zamówień publicznych dla 
zamówień i konkursów do 30 000 euro, podjęcie niniejszego Zarządzenia jest w pełni uzasadnione.    
 
 
 


