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ZARZĄDZENIE NR 2/22

wÓ.lrł GMINY BARTNIC ZKA
z dnia 4 sĘcznia 202Żr.

w sprawie prowadzenia i publikacji rejestrów umów doĘczących wydatków Urzędu
Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 34a i 34b ustawy z dnia27 sierpnia2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 20ŻIr. poz. 305 Zę Zm' ) oraz ustawy z dnia 6 września 2001r' o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U' z2020 t. poz.2I76 zpóŹn. zm') zarządza się co następuje:

$1

1. W celu zapewnienia jawności gospodarowania środkami publicznymi twotzy się rejestr
UMOW dotyczących wydatków Urzędu Gminy Bartniczka, Zwany dalej ,,Rejestrem''. Pod
pojęciem umowa rozumie się wszelkie umowy zawarte w formie pisemnej, dokumentowej,
elektronicznej albo innej formie szczegóInej, których wańość przedmiotu prze|<racza 500 zł
brutto.

2. Do prowadzęnia Rejestru zobowiąn$e się wszystkich pracowników Urzędu Gminy
Bańniczka zajmujących się przygotowywaniem projektów umów i ich zawieraniem, anadzór
nad prowadzeniem rejestru powierza się Kierownikom Wydziałów w zakresie umów
tworzonych i nadzorowanych przez kierowaną przez nich komórkę organizacyjną.

3. Ujęciu w Rejestrze podlegają wszystkie umowy' w tym udokumentowane fakturami,

rachunkarni, paragonami itp.

4. Rejestr jest prowadzony oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. Numerację zapisów

Zaczynasię w kazdym roku od nr 1.

5. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej.

6. oprocz Rejestru określonego w ust. 1 umowy publikuje się równiez w Rejestrze

prowadzonym przęz Ministerstwo Finansów.

$2

1. Rejestr powinien zavłierać dane określone w art. 34a ust. 6, 7 i 8 ustawy o finansach

publicznych.



2. ograniczenie jawności może nastąpić tylko i vłyłącznie w przypadkach przewidzianych
ustawami.

3. W przypadku wyłączeniajawności informacji, o której mowa w ust. 2, w Rejestrze podaje
się zakres wyŁączenia, podstawę prawną vłyłączeniajawności oraz wskazuje się organ lub
osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku wyłączenia ze względu na prywatnośó
osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, podmiot, w interesie którego dokonano
wyłączeniajawności.

4. Termin zamieszczenia informacji w Rejestrze określa art' 34a ust. 10 ustawy o finansach
publicznych.

5. W Rejestrze umów nie zamieszcza się informacji o umowach określonych w art. 34a ust. 4
ustawy o finansach publicznych.

6. Rejestr nie dotyczy umów wynikających zę stosunku pracy, chyba, że umowa dotyczy
osoby pełniącej funkcję publiczną.

7. Potwierdzeniem rejestracji wydatku jest opatrzenie egzemplarza umowy podlegającej
rejestracji lub dokumentu potwierdzającego jej zawarcie pozostającego w Komórce
pieczęci{ adnotacj ą o treści :

,,Wpisano do Rejestru umów

Dnia

$3

t. zarządzerrie wchodzi w zycie z dnięm1 lipca 202Żr.

2. Ponieważ na mocy art. 13 ustawy z dnia 14 puŹdziernika 202Ir' o zmianie ustawy _

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 202Ir. poz. 2054) w rejestrze
prowadzonym przez Ministra Finansów zawrzeć naleŻy wszystkie umowy zawarte od dnia 1

stycznia 2022r' za|ecam pracownikom Urzędu Gminy Bartniczka wprowadzenie danych do

udostępnionego w formie elektronicznej rejestru nabieŻąco od miesiącastycznia}}22r.
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