ZARZĄDZENIE NR 20/2018
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Planu postępowań o udzielenie zamówień
jednostek organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2018.

publicznych

dla

Na podstawie § l pkt 5 i 6 Zarządzenia Wójta Gminy Orzycim nr 6/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek
organizacyjnych gminy Orzycim na rok 2018 oraz art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Oz.U. z2017r. poz. 1579zpóźn. zm.) wzwiązku z art. 44 ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Oz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam:
§ 1. I. Zmianę Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 dla jednostek
organizacyjnych gminy Orzycim dotyczącą wykreślenia zadań:
- Kredyt na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek - 030560C".
- Kredyt na spłatę rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Kredyt na zadanie pn: "Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24".
- Kredyt na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Orzycim" - dotacja dla
Powiatu Świeckiego.
- Przebudowa ul. Podgórnej w miejscowości Gródek - 030560C.
2. Zmianę Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 dla jednostek
organizacyjnych gminy Orzycim dotyczącą zmiany terminu wszczęcia postępowania zadania "Rozbudowa
stacji uzdatniania wody w miejscowości Orzycim".
3. Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 dla jednostek
organizacyjnych gminy Drzycim zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Plan zamówień publicznych na rok 2018.
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