
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 159./2010 z dnia 07.07.2010 r. 

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych 

 w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna 

§ 1 

1.  Dla potrzeb ustalania wstępnego ogłoszenia informacyjnego planowanych zamówień 

publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi na zasadach określonych                         

w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta                    

Skarżysko-Kamienna sporządza się roczny plan zamówień publicznych, zwany dalej 

„planem zbiorczym”. 

2. Plan zbiorczy, o którym mowa w ust. 1 , sporządza się na okres roku kalendarzowego, 

z uwzględnieniem okresu, na jaki zamówienia będą udzielane. 

§ 2 

1.  Plan zbiorczy sporządza się do dnia 31 grudnia każdego roku. 

2. Plan , o którym mowa w ust. 1 sporządza Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich 

na podstawie jednostkowych planów zamówień publicznych  opracowanych przez 

poszczególne wydziały merytoryczne  i samodzielne stanowiska pracy. 

3. Jednostkowe plany zamówień publicznych sporządzają osoby wymienione w punkcie 

2 i składają w Wydziale Projektów i Inwestycji Miejskich do dnia 10 grudnia każdego 

roku kalendarzowego, na rok następny. 

4. Podstawą do opracowania ogólnego i jednostkowych planów zamówień publicznych 

są: 

a) projekt budżetu lub uchwała budżetowa Gminy Skarżysko-Kamienna                    

na kolejny rok; 

b) postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy      

wykonawcze wydane na jej podstawie; 

 c) postanowienia niniejszych zasad. 

§ 3 

Plan ogólny i plany jednostkowe składają się z części obejmującej wszystkie, niezależnie od 

wartości: 

1. roboty budowlane; 

2. dostawy ; 

3. usługi. 

 



 

§ 4 

1. Plany jednostkowe i plan ogólny winny zawierać treść ( zgodnie z załącznikiem Nr 5 : 

a) nazwę zadania; 

b) określenie rodzaju zamówienia; 

c) wartość szacunkową zamówienia; 

d) sposób ustalenia zamówienia; 

e) źródła finansowania; 

f) wielkość środków zapisanych w projekcie budżetu lub uchwale budżetowej; 

g) datę sporządzenia; 

h) podpis osoby sporządzającej. 

§ 5 

 

1. Za sporządzenie planów jednostkowych odpowiedzialne są osoby wymienione w § 2 

pkt 2. 

2. Za sporządzenie planu ogólnego odpowiedzialny jest pracownik ds. zamówień 

publicznych. 

 

§ 6  

Wielkości wydatków planowanych na realizację zamówień publicznych winny być 

odpowiednio skorelowane z wielkościami zapisanymi w projekcie budżetu lub uchwale 

budżetowej. 

 

§ 7 

Plany sporządza się pisemnie i w formie elektronicznej. 

 

§ 8 

Po uchwaleniu budżetu Gminy lub zmian wprowadzonych do budżetu Gminy w ciągu roku 

plany zamówień publicznych winny być na bieżąco aktualizowane. 

§ 9 

Za wdrożenie niniejszych zasad przez Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna odpowiedzialni są 

naczelnicy wydziałów merytorycznych, samodzielne stanowiska pracy, osoby sporządzające 

jednostkowe plany oraz zbiorczy plan zamówień publicznych. 


