
ZARZĄDZENIE  Nr 18/22 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 4 lutego 2022 roku 

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Urzędzie Gminy Strzeleczki 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.)1) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Strzeleczki wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w Rozdziale 2 dodaje się punkt 17 o następującej treści: 

„17) rejestrze umów o wartości przekraczającej 500 zł – należy przez to rozumieć rejestr umów zawartych  

w imieniu Gminy, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), prowadzony przez Ministra Finansów we właściwym systemie 

teleinformatycznym.” 

2) Dodaje się Rozdział 6 w Dziale I o następującej treści: 

„Rozdział 6 

Rejestracja zamówień w rejestrze umów o wartości przekraczającej 500 zł 

1. W przypadku realizacji zamówień, których wartość przekracza 500 zł, właściwy wyznaczony pracownik  

w komórce organizacyjnej zobowiązany jest każdorazowo i bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

14 dni od daty udzielenia takiego zamówienia zamieścić w rejestrze umów o wartości przekraczającej 500 

zł informacje o udzielonych zamówieniach, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 

6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.). 

2. W rejestrze umów o wartości przekraczającej 500 zł wyznaczony pracownik komórki organizacyjnej 

zamieszcza informacje dotyczące:  

1) numery umowy – o ile taki nadano;  

2) datę i miejsce zawarcia umowy (datę zlecenia danego zamówienia);  

3) okres obowiązywania umowy lub termin wykonania zamówienia;  

4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;  

5) określenie przedmiotu umowy (przedmiotu zlecenia);  

6) wartość przedmiotu umowy (przedmiotu zlecenia);  

7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy (przedmiotu zamówienia).  

3. Właściwy Kierownik zobowiązany jest ponadto do zamieszczenia w rejestrze umów o wartości 

przekraczającej 500 zł informacji o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron, jak 

również informacji o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu – w terminie 14 dni od 

dnia wystąpienia okoliczności będącej podstawą zamieszczenia informacji w rejestrze.” 

§ 2. Do czasu wejścia w życie Rozdziału 6 zarządzenia zmienianego, o którym mowa w § 1 pkt 2), właściwi 

pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy są 

obowiązani do prowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 1 pkt 2) przedmiotowego 

zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, Kierownikom 

Referatów Urzędu Gminy, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy oraz Sekretarzowi 

Gminy Strzeleczki. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ww ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2021 roku poz. 1834. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem Rozdziału 6 zarządzenia zmienianego,  

który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 18/22 

Wójta Gminy Strzeleczki 

z dnia 4 lutego 2022 roku 

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ GMINĘ STRZELECZKI 

 

 

*Wskazać odpowiednio uzupełnienie, zmiana, rozwiązanie za zgodą stron, odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie 

od do Gmina Strzeleczki, Rynek 4, 

47-364 Strzeleczki, 

reprezentowana przez 

Wójta Gminy Strzeleczki

Wykonawca/osoby 

reprezentujące

data zakres

podstawa 

wyłączenia jawności 

przez Wójta

Numer sprawy 

(jeżeli dotyczy)

data zawarcia 

umowy

Lp. oznaczenie stron umowy w tym przedstawicieli 

stron

informacje o zmianach 

umowy*

okres obowiązywania umowy określenie 

przedmiotu 

umowy

wartość 

przedmiotu 

umowy w złotych

informacje o źródłach 

finansowania 

przedmiotu umowy

informacje o wysokości 

współfinansowania 

przedmiotu umowy w 

złotych
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