UCHWAŁA NR VIII/65/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy i jednostek
organizacyjnych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568, z 2004 Dz.U. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z
2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) w związku z art. 134, ust.1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Dz.U.
Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) Rada Gminy uchwala
co następuje:

§1

Wybiera się Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Chodzieży do prowadzenia

bankowej obsługi budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych na okres od 1.01.2006 do
31.12.2006 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/65/05
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy i
jednostek organizacyjnych

Zgodnie z art.134 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bankową obsługę budżetu
jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej
jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 6.000 euro.
Przez ostatnie 3 lata bankową obsługę budżetu gminy Chodzież wykonywał BZ WBK
S.A. Oddział w Chodzieży. Został on wybrany w drodze przetargu nieograniczonego spośród
banków, które złożyły swoją ofertę.
Standardowa obsługa budżetu gminy w w/w Banku wynosiłaby 22.839,48 zł rocznie, co
ustalono w oparciu o informację z banku z dnia 22.12.2005 r.
W związku z powyższym wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy 6 000 Euro, co
powoduje brak zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ponadto pozostanie przy aktualnym oferencie na tych samych zasadach jest korzystne dla
gminy ponieważ:
- numery rachunków bankowych pozostaną niezmienne, a tym samym nie zmienią się u
naszych kontrahentów i dysponentów środków,
- system elektronicznego przesyłania przelewów pozostanie niezmienny, i nie trzeba
będzie wprowadzać nowego oprogramowania,
- bardzo dobrze układa się współpraca między bankiem a naszymi jednostkami
organizacyjnymi
Nowa umowa z Bankiem zostanie podpisania, gdy oferta ze strony banku będzie
porównywalna z dotychczasową umową.

