
ZARZĄDZENIE NR 48/14
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Gnojnie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, obejmujący umowy zawierane przez Gminę Gnojno, 
Wójta Gminy Gnojno oraz Urząd Gminy w Gnojnie, przygotowywane przez komórki organizacyjne urzędu z 
wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy i umów na używanie  pojazdów prywatnych do celów 
służbowych. 

2.  Centralny Rejestr Umów prowadzony jest w Referacie Organizacyjnym przez pracownika sekretariatu. 

3.  Centralny Rejestr Umów prowadzony jest oddzielnie dla każdego roku.

§ 2. Umowy w Centralnym Rejestrze Umów rejestrowane są w czterech działach: 

I. Umowy dotyczące bieżących i majątkowych zobowiązań; 

II. Umowy dotyczące należności; 

III. Umowy zlecenia i o dzieło; 

IV. Porozumienia.

§ 3. Wprowadza się następującą numerację umów: 

1) numer umowy składa się z czterech części oddzielonych znakiem „/” zawierających: 

a) symbol działu Centralnego Rejestru Umów, 

b) symbol komórki organizacyjnej, który merytorycznie  przygotował umowę, 

c) kolejny numer rejestru, 

d) cztery cyfry oznaczające rok zawarcia umowy;

2) aneksom nadaje się numer umowy.

§ 4. 1. Pełną obsługę umowy wraz z bezpośrednim nadzorem nad jej realizacją, zabezpieczenie finansowe 
zaciągniętego zobowiązania i rozliczenie nadzoruje kierownik komórki organizacyjnej, która przygotowała 
umowę. 

2.  Za terminowe i rzetelne rozliczenie umowy pod względem merytorycznym odpowiada kierownik 
komórki organizacyjnej przygotowującej umowę lub osoba go zastępująca. 

3.  Za poprawność formalno-rachunkową rozliczenia odpowiada Skarbnik lub osoba go zastępująca. 

4.  Umowy przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zarządzeniu po podpisaniu 
przekazane są niezwłocznie do Referatu Finansowego.

§ 5. Sporządzający umowę, przy jej opracowywaniu, powinni korzystać z ogólnych wzorów umów, 
przepisów Kodeksu Cywilnego, przepisów szczególnych w zakresie podatku VAT oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

§ 6. 1. Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje komórka merytorycznie 
odpowiedzialna, drugi egzemplarz Referat Finansowy a trzeci - strona umowy. 

2.  Umowa może zostać sporządzona w większej ilości egzemplarzy w przypadku, gdy zachodzi taka 
konieczność (np. druga strona umowy wyraża taką potrzebę).

§ 7. Ustala się następujący tryb podpisywania umów: 
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1) kierownik komórki organizacyjnej sporządzającej umowę składa podpis w lewym dolnym rogu ostatniej 
strony jednego egzemplarza przeznaczonego dla Referatu Finansowego; w przypadku umowy 
sporządzanej przez drugą stronę umowy - po uzgodnieniu jej zapisów  - parafę składa się po stronie 
przeznaczonej dla Gminy Gnojno, Wójta Gminy Gnojno lub Urzędu Gminy w Gnojnie; 

2) Prawnik parafuje umowę poprzez umieszczenie pieczątki imiennej na ostatniej stronie egzemplarza 
umowy przeznaczonego dla Referatu Finansowego; projekt umowy, do którego wniesiono uwagi, zmiany 
lub poprawki, wymaga ponownego sprawdzenia formalno-prawnego; 

3) Skarbnik lub osoba przez niego upoważniona składa na każdej stronie umowy parafę oraz na ostatniej 
stronie swój podpis (kontrasygnatę); umowy oraz aneksy, z których nie wynikają zobowiązania finansowe 
nie wymagają kontrasygnaty; 

4) pracownik Referatu Organizacyjnego wpisuje umowę do Centralnego Rejestru umów i nadaje jej numer; 
podstawą wpisu jest spełnienie warunków określonych w pkt 1-3; 

5) potwierdzeniem rejestracji umowy jest opatrzenie każdego oryginalnego egzemplarza umowy, który 
pozostaje w dokumentacji urzędu, pieczęcią o treści: 

„Umowa zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów 
Urzędu Gminy w Gnojnie 
pod pozycją ..../..../..../.... 

Gnojno, dn. .......................... podpis: ...............................”;

6) umowę parafuje na każdej stronie i podpisuje na ostatniej Wójt Gminy Gnojno lub osoba przez niego 
upoważniona; 

7) zawarte umowy przechowuje się w: 

a) komórce organizacyjnej przygotowującej umowę - 1 egzemplarz, 

b) Referacie Finansowym - jeden egzemplarz opatrzony wymaganymi parafami i podpisami.

§ 8. Centralny Rejestr Umów obejmuje, co najmniej: 

1) liczbę porządkową wpisu do rejestru; 

2) oznaczenie umowy; 

3) datę zawarcia umowy; 

4) określenie stron umowy; 

5) przedmiot umowy; 

6) termin realizacji / obowiązywania umowy; 

7) adnotacje o zmianach umowy i zakresie zmian (informacje o aneksach).

§ 9. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie czynności 
związanych ze stosowaniem niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. 

  
 

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz
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