
Zarządzenie Nr 225/15
Burmistrza Trzcianki

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie  zmiany  zarządzenia  nr  199/15  z  dnia  21  października 
2015  r.  w  sprawie  zasad  przeprowadzenia  przetargu  na 
ubezpieczenie  majątku  gminnego  powierzonego  jednostkom 
budżetowym  oraz  powołania  komisji  przetargowej  do  oceny 
i wyboru  ofert  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 
ubezpieczenie  majątku  oraz  odpowiedzialności  cywilnej  gminy 
Trzcianka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 16 ust. 1 i 4, 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 199/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 21 października 
2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Gmina Trzcianka przeprowadzi wspólne dla samorządowych  jednostek 
budżetowych  postępowanie  o  udzieleniu  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu  nieograniczonego  na  ubezpieczenie  majątku  oraz  odpowiedzialności 
cywilnej gminy Trzcianka na okres nie dłuższy niż 3 lata w zakresie ryzyk:
  a) ognia i innych zdarzeń losowych;
  b) kradzieży z włamaniem i rabunku;
  c) dewastacji;
  d) odpowiedzialności cywilnej;
  e) następstw nieszczęśliwych wypadków;
  f) komunikacyjnych”;

2) §3 otrzymuje brzmienie:
„§3.  Powołuje się Komisję przetargową do oceny i wyboru ofert w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  ubezpieczenie  majątku  oraz  odpowiedzialności 
cywilnej  gminy  Trzcianki  zwaną  dalej  Komisją  przetargową,  w następującym 
składzie:

1) Teresa Karasińska - Przewodnicząca;
2) Jakub Świątnicki - Sekretarz;
3) Maria Hrynkiewicz - członek;
4) Grażyna Przydatek - członek; 
5) Krzysztof Sałata - członek”



  §2.Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  przewodniczącej  komisji 
przetargowej.

  §3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 



                                      Uzasadnienie

do  zarządzenia  Nr  225/15  Burmistrza  Trzcianki  z  dnia 
18 listopada 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargu na 
ubezpieczenie  majątku  gminnego  powierzonego  jednostkom 
budżetowym  oraz  powołania  komisji  przetargowej  do  oceny 
i wyboru  ofert  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 
ubezpieczenie  majątku  oraz  odpowiedzialności  cywilnej  gminy 
Trzcianka 

Gmina  Trzcianka  przeprowadza  wspólne  dla  samorządowych   jednostek 
budżetowych  postępowanie  o  udzieleniu  zamówienia  publicznego  w  trybie 
przetargu  nieograniczonego  na  ubezpieczenie   majątku  oraz  odpowiedzialności 
cywilnej gminy Trzcianka. 

W związku ze zmianą zarządzenia ulega zmianie okres ubezpieczenia z 2 lat 
na nie dłuższy niż 3 lata pod warunkiem, że ubezpieczyciele złożą oferty na ten 
okres.


