Zarządzenie nr 68/12
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie zasad rejestrowania umów i porozumień w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza co następuje:
§1
Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
wprowadza się zasady rejestrowania umów i porozumień w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń.
§2
Każda umowa, ugoda i porozumienie finansowane ze środków budżetowych, którego stroną
jest Miasto i Gmina Wleń, podlega rejestracji.
§3
1. Rejestr Umów i Porozumień według załącznika do Zarządzenia prowadzi Referat
Planowania i Finansów.
2. Pracownik prowadzący Rejestr Umów i Porozumień potwierdza fakt zarejestrowania
umowy/porozumienia w Rejestrze poprzez opatrzenie egzemplarza pozostającego w
Urzędzie numerem z rejestru łamanym przez rok, datą rejestracji i podpisem.
§4
1. Odpowiedzialnym za przedłożenie umowy do rejestru jest kierownik komórki
organizacyjnej i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, którzy
umowę przygotowali lub do których umowa wpłynęła.
2. Umowa przed jej podpisaniem i przekazaniem jej do rejestru powinna zostać
zaakceptowana przez radcę prawnego.
3. Umowy i porozumienia podlegające rejestracji winny:
a) zawierać numer wewnętrzny nadany w komórce organizacyjnej,
b) zawierać parafę kierownika komórki organizacyjnej, w której dokument przygotowano
lub przyjęto do realizacji,
c) zawierać datę podpisania umowy,
d) zostać opatrzone kontrasygnatą skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej,
e) podpisy osób upoważnionych do jej zawarcia.
4. Umowa podlega przekazaniu celem jej rejestracji w terminie:
a) do 5 dni od dnia podpisania umowy lub dnia wpływu umowy podpisanej,
b) niezwłocznie po podpisaniu umowy, w przypadku umów zlecenia i o dzieło, zawartych
z osobami fizycznymi podlegającymi ubezpieczeniu społecznemu.
§5
Obowiązek rejestracji umów/porozumień w Rejestrze Umów i Porozumień dotyczy
wszystkich umów i porozumień zawartych w formie pisemnej, z którymi wiążą się skutki
finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

§6
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią
niniejszego zarządzenia oraz do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
/-/
Bogdan Mościcki
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