
Zarządzenie Nr 60/2021 
Starosty Stalowowolskiego 

z dnia 19 października 2021 r. 
 

zmieniające zarządzenie nr 3/2017 w sprawie wprowadzenia centralnego rejestru umów 
i porozumień Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz zasad rejestrowania i obiegu 

tych dokumentów. 
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. W zarządzeniu nr 3/2017 Starosty Stalowowolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia centralnego rejestru umów i porozumień Starostwa Powiatowego  

w Stalowej Woli oraz zasad rejestrowania i obiegu tych dokumentów, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 

1. Treść umowy zawiera: 

1) numer, 
2) datę zawarcia, 
3) określenie stron, 
4) postanowienia merytoryczne, 
5) podpisy stron, 
6) imię i nazwisko sporządzającego umowę (w stopce umowy), 
7) znak sprawy (w stopce umowy), 
8) numer strony (w stopce umowy). 
 

2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), w przypadku zlecania lub 
powierzania realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych 
lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, należy 
określić w treści umowy warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 cytowanej ustawy. 

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2 należy dostosować do przedmiotu umowy.” 
 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7 

1. Umowa przedstawiona do podpisu musi zawierać akceptacje Naczelnika Wydziału Inwestycji 

i Mienia Powiatu, Skarbnika Powiatu oraz Radcy Prawnego. 

2. Gdy w ramach realizacji umowy następuje powierzenie danych osobowych, umowa powinna 

być przedłożona do akceptacji Inspektorowi Ochrony Danych.” 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
Starosta Stalowowolski 

Janusz Zarzeczny 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


