
UCHWAŁA NR 291 /2016 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 12 maja 2016 roku 
 

w sprawie zapytania ofertowego na „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Wągrowieckiego 

oraz jego jednostek organizacyjnych” i powołania Komisji do wyboru banku obsługującego budżet 

Powiatu Wągrowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1445 ze zm.) i art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić zamówienie w trybie zapytania ofertowego na „Wykonywanie bankowej 

obsługi budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych”. 

2. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w zapytaniu ofertowym na „Wykonywanie bankowej 

obsługi budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. W celu wyboru banku obsługującego budżet Powiatu Wągrowieckiego oraz jego jednostek organiza-

cyjnych powołuje się komisję w składzie: 

1) Danuta Królczyk – Przewodniczący Komisji, 

2) Radosław Kubisz – Wiceprzewodniczący Komisji, 

3) Genowefa Gniadek – Członek Komisji, 

4) Dariusz Trojanowski – Sekretarz Komisji. 

2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny złożonych ofert. 
 

§ 3. Ocena złożonych ofert zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu w celu dokonania ostatecznego wyboru 

banku, któremu zostanie powierzone zadanie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu Wągrowieckiego 

oraz jego jednostek organizacyjnych. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu i Skarbnikowi Powiatu. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

 

....................................................... 

/ Tomasz Kranc / 

 

 

Wicestarosta 

 

 

....................................................... 

/ Michał Piechocki / 

 

 

Jacek Brzostowski ............................................. 

 

 

Jerzy Springer  ............................................. 

 

 

Robert Woźniak  ............................................. 



Uzasadnienie  

do uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 291/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zapytania 

ofertowego na „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz jego jednostek 

organizacyjnych” i powołania Komisji do wyboru banku obsługującego budżet Powiatu Wągrowieckiego 

oraz jego jednostek organizacyjnych 

 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego zgodnie z art. 264 ust.1 ustawy o finansach publicznych upoważniony jest do 

wyboru banku obsługującego budżet Powiatu Wągrowieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Koszty 

związane z obsługą bankową nie przekraczają 30 tys. euro, w związku z tym zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Aby zachować zasady jawności i konkurencyjności podjęto decyzję  

o przeprowadzeniu zamówienia w trybie zapytania ofertowego, ustanawiając procedury oraz powołano komisję 

do wyboru banku. 


