
Zarządzenie Nr 297 /2021 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 4 stycznia 2021 roku

w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim 
w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 

z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1
1. W Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim tworzy się Centralny Rejestr Umów zwany dalej 

CRU, prowadzony przez wyznaczonego pracownika według wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego zarządzenia. Rejestr prowadzi się dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie. 

Numerację zapisów rozpoczyna się od nr 1.

2. Obowiązek rejestracji umów w Centralnym Rejestrze Umów dotyczy wszystkich umów zawartych w 

formie pisemnej, z którymi wiążą się skutki finansowe z wyłączeniem:

a) umów wynikających ze stosunku pracy,

b) umów mieszczących się w kategorii dokumentów niejawnych.

Przepisy zarządzenia maja zastosowanie również przy aneksach do umów.

3. Obowiązek zawarcia umowy pisemnej powstaje z chwilą gdy wartość umowy przekracza kwotę 

3.000,00 złotych netto. Każdy egzemplarz umowy powinien zostać podpisany przez pracownika 

merytorycznego przygotowującego umowę, Kierownika Wydziału w którym powstała umowa oraz 

radcę prawnego obsługującego Urząd Miejski.

4. Pracownik prowadzący CRU potwierdza fakt zarejestrowania umowy poprzez opatrzenie każdego

egzemplarza umowy pieczęcią o treści: : „Zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Umów 

Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w dniu ............. pod nr........... ” i składa swój

podpis.

5. Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie umowy jest zobowiązany przekazać ją do 

zarejestrowania w CRU niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia lub otrzymania podpisanej umowy.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

Nr 297/2021 
z dnia 4 stycznia 2021 roku

Centralny Rejestr Umów w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim - wzór.
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