
                 
ZARZĄDZENIE    Nr 21/2008

Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 2 czerwca 2008r.

w sprawie przestrzegania procedury przy zawieraniu umów

Na podstawie art. 33 ust.1   ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 
142, poz.1591, z 2002r.  Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,   Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 102, poz. 1055 i  Nr 116, poz. 1203, z 
2005r.  Nr  172  ,poz.  1441  i   Nr  175,  poz.  1457,  z  2006r.   Nr  17,   poz.128  oraz  z  2007r.  Nr  173 
poz.1218),zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się pracowników poszczególnych Wydziałów odpowiedzialnych za zawieranie umów do 
przestrzegania  następujących procedur :

1. żądania od kontrahentów  następujących dokumentów:

a) w przypadku osób fizycznych- numeru NIP i PESEL, ksero dowodu osobistego

b) w przypadku osób fizycznych prowadzących dzialalnośc gospodarczą – dodatkowo numeru REGON 
oraz zaświadczenia  z ewidencji podmiotów gospodarczych i numeru rachunku bankowego,

c) w przypadku osób prawnych – wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, numeru NIP, nr rachunku 
bankowego

d) pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej , w przypadku, 
gdy  umowę  podpisuje  osoba  nie  wymieniona  w  ewidencji  podmiotów  gospodarczych  lub 
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. dopilnowania, aby zawierane umowy były:

a) podpisane na każdej stronie

b) w przypadku osób fizycznych -  ostatnia strona była podpisana czytelnie (imię i nazwisko),

c) w przypadku osób prawnych – dodatkowo przystawiona pieczęć formowa.

3. przedkładania do podpisu Burmistrzowi Gminy umów  podpisanych przez kontrahentów.

§  2.  Zakazuje  się  ponownego  zawierania  umów  na  czas  określony  z  najemcami  i  dzierżawcami 
zalegającymi z płatnością czynszu.

§ 3. Zobowiązuje pracowników do przekazywania merytorycznie zainteresowanym wydziałom informacji 
o zgonie podatnika Gminy Goleniów

 § 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      Burmistrz Gminy Goleniów

                                Andrzej Wojciechowski


