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Zarządzenie Nr 157/2016 
Wójta Gminy Baćkowice 

z dnia 27 grudnia 2016 r. 

w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Gminy w Baćkowicach Centralnego Rejestru Umów. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 

r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

1. § 1 

W Urzędzie Gminy w Baćkowicach tworzy się  Centralny Rejestr Umów zwany dalej CRU, 

prowadzony na stanowisku ds. księgowości budżetowej symbol organizacyjny — Fn.III według 

wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Pod pojęciem umów rozumie się: 

umowy i porozumienia 
Rejestr, o których mowa w ust. 1 prowadzi się  dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie. 

Numerację  zapisów rozpoczyna się  w każdym roku od nr 1. 

Podstawą  skierowania umowy do podpisania przez Wójta Gminy jest nadanie jej numeru 

w Centralnym Rejestrze Umów. 

§ 2 

Obowiązek rejestracji umów w Centralnym Rejestrze Umów dotyczy wszystkich umów zawartych 

w formie pisemnej, z którymi wiążą  się  zobowiązaniai finansowe, z wyłączeniem 

umów wynikających ze stosunku pracy, 

Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą  być  rejestrowane w wewnętrznym rejestrze umów o pracę  

prowadzonym przez pracownika ds. organizacyjnych. 

§ 3  
1. 	Umowa przedłożona do rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów zawiera: 

tytuł, miejsce na nadanie numeru umowy, rok i symbol komórki organizacyjnej Urzędu 

akceptację  radcy prawnego, 

kontrasygnatę  Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej, 

2 Pracownik na stanowisku ds. księgowości budżetowej symbol organizacyjny — Fn.III wprowadza 

dane do CRU i potwierdza fakt zarejestrowania umowy w Centralnym Rejestrze Umów poprzez 

nadanie numeru z CRU 
3 Umowy zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Umów przechowywane są  na stanowisku 

merytorycznym Urzędu i Referacie Finansowym na stanowisku ds. księgowości budżetowej — 

Fn.IV. 

§ 4 

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności związanych ze 

stosowaniem niniejszego zarządzenia należy do obowiązków Skarbnika Gminy Baćkowice. 

§ 5  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do umów zawieranych od 01 stycznia 

2017r. 

• 



Załącznik do Zarządzenia Nr 157/2016 
z dnia 27 grudnia 2016r 

Rodzaj 
umowy/numer 

umowy 

Stanowisko 
pracownika 

merytorycznego 

Data 
zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania 

umowy 

Podmiot, z którym zawarto 
umowę  

Przedmiot umowy Wartoót 
umowy brutto 

Klasyfikacja 
Budżetowa 

Uwagi 
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