
Zarządzenie Nr SG.120. 26.2013 
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zasad przygotowywania umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i 
Porozumień

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 
2013r.,poz.594 zmiany; poz. 645 i 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1 .

1. Ustala się jednolity sposób postępowania przy przygotowywaniu i rejestracji umów i 
porozumień, których stroną jest Gmina Zdzieszowice, zwanych dalej „umowami.”
2. Tworzy się w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach Centralny Rejestr Umów i Porozumień, 
zwany dalej Rejestrem. Rejestr nie dotyczy umów wynikających ze stosunku pracy i umów na 
używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych oraz umów najmu i dzierżawy zawieranych 
z osobami fizycznymi.
3. Rejestr prowadzony jest w Referacie Organizacyjnym -  wzór rejestru stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Umowa powinna być przygotowana w co najmniej 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 
1 egzemplarz zostaje przekazany stronie umowy, a drugi egzemplarz pozostaje w referacie Urzędu 
odpowiedzialnym za realizację umowy.

"  '  § 3 .

1. Za właściwe przygotowanie projektu umowy lub uzgodnienie zapisów w przypadku gdy 
projektodawcą jest druga strona umowy odpowiedzialny jest kierownik referatu prowadzący sprawę 
lub wyznaczony przez niego pracownik.
2. Do kierownika referatu lub osoby upoważnionej, należy również obowiązek uzyskania 
wymaganych opinii w związku z zawieraną umową.
3. Projekt umowy pod względem formalno -  prawnym opiniuje radca prawny pełniący obsługę 
prawną w urzędzie, poprzez odciśnięcie imiennej pieczęci wraz z podpisem na ostatniej stronie 
umowy.
4. Zaopiniowaną umowę pod względem formalno-prawnym, której zawarcie może spowodować 
powstanie zobowiązań pieniężnych należy przedłożyć do kontrasygnaty Skarbnikowi Gminy lub 
osobie przez niego upoważnionej.

§ 4 .

1. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów i Porozumień dotyczy wszystkich umów i 
porozumień oraz aneksów do nich, z wyłączeniem umów o których mowa w § 1 ust.2.
2. Obowiązek zarejestrowania umowy spoczywa na kierowniku referatu, który merytorycznie 
odpowiedzialny jest za umowę lub na upoważnionym przez niego pracowniku, w terminie do 2 dni 
od dnia zawarcie (otrzymania) umowy.
3. Umowy przedłożone do rejestracji pracownikowi Referatu Organizacyjnego posiadają:

1) znak sprawy nadany przez pracownika referatu , merytorycznie odpowiedzialnego za 
przygotowanie umowy zawierający:
a) oznaczenie referatu;



b) symbol liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt;
c) liczbę kolejną, pod która umowa (porozumienie) została zarejestrowana w teczce sprawy;
d) rok zawarcie umowy;
2) akceptację radcy prawnego;
3) kontrasygnatę Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej;
4) podpisy osób upoważnionych do zawarcia umowy;
5) podpis i pieczęć kierownika referatu , lub upoważnionego pracownika odpowiedzialnego za 
przygotowanie i realizację umowy ( na ostatniej stronie umowy pozostającej w Urzędzie).

§5.

1. Potwierdzeniem rejestracji umowy jest opatrzenie egzemplarza umowy pozostającego w 
Urzędzie i zawierającego zapisy o których mowa w § 4 ust.3 pieczęcią o treści:

„Umowa N r ....... zarejestrowana w d n iu ...............w Centralnym Rejestrze Umów i Porozumień
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod pozycją............

podpis pracownika rejestrującego umowę

2. Numer z rejestru zawiera:
a) kolejną liczbę porządkową z Rejestru, nadawaną w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym,
b) rok, w którym zawarto umowę,
c) symbol literowy referatu, który merytorycznie przygotował umowę.
3. Kopię zarejestrowanej umowy osoba odpowiedzialna za realizację umowy przekazuje do 
Referatu Budżetowo -  Finansowego, zgodnie z zasadami ustalonymi zarządzeniem Burmistrza w 
sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

§ 6 .

1. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom referatów Urzędu Miejskiego.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


