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W odpowiedzi  na  Pani  pismo  z   dnia  15  czerwca  2019  roku  w  sprawie  Rejestru  umów

zawieranych przez Prezydenta Miasta Kalisza pragnę poinformować, co następuje.

1.  Publikowany  na  stronie  Miasta  Kalisza  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  Rejestr  umów

zawieranych  przez  Prezydenta  Miasta  Kalisza  jest  jedynie  pochodną  jednego  z  modułów

zintegrowanego  systemu  komputerowego  Otago  zakupionego  na  potrzeby  ewidencji  księgowej

prowadzonej w Urzędzie Miasta Kalisza. Moduł, z którego generowane są dane do Rejestru umów

został  zakupiony  głównie  do  celów  ewidencji  zaangażowania  środków  wykazywanych  w

sprawozdaniach budżetowych.

Oznacza to, że  dane do systemu, w tym do wspomnianego modułu, wprowadzane są na bieżąco

przez  wszystkie  komórki  organizacyjne  Urzędu  Miasta  Kalisza,  a  następnie  muszą  być

zweryfikowane, uzgadniane i  zaksięgowane w terminie do 10-go dnia,  po zakończeniu każdego

miesiąca.  Wynika  to  z  ustawowych  terminów  sporządzania  sprawozdawczości  budżetowej.

Natomiast na potrzeby wygenerowania wspomnianego Rejestru umów, uzgodnione dane księgowe

muszą być dodatkowo scalone, zweryfikowane i przetworzone do postaci tabelarycznej, która jest

zamieszczana na stronie Miasta Kalisza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oznacza to, że Rejestr umów generowany w oparciu o dane księgowe jest podporządkowany pod

terminy sprawozdawczości budżetowej i nie jest przystosowany do bieżących publikacji.
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2.  Nagłówek zestawienia:  „Wybrane umowy z kartoteki” nie oznacza,  że są tam tylko niektóre

umowy, a jedynie, że umowy te zostały wybrane w znaczeniu „wyciągnięte”, „przetransferowane”

z modułu księgowego. W publikowanym rejestrze są wszystkie umowy, oczywiście z wyjątkiem

umów o pracę i innych spraw pracowniczych, zastrzeżonych ochroną danych osobowych.

3.  W kwestii  informacji  jaka  jednostka  (wydział/biuro)  realizuje  daną  umowę,  informuję  że  w

Rejestrze  umów,  w  kolumnie  „Numer  w  rejestrze”  zamieszczony  jest  numer  każdej  umowy

zawierający  literowy  skrót,  odpowiadający  nazwie  komórki  organizacyjnej  odpowiedzialnej  za

przygotowanie  i  realizację  danej  umowy.  Skrót  literowy  jest  zgodny  z  obowiązującym

Regulaminem Organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.

4.  Publikacja  podobnych  rejestrów  przez  pozostałe  jednostki  organizacyjne  Miasta  Kalisza,

uzależniona jest od technicznych możliwości takich publikacji, czyli od funkcjonujących w danej

jednostce systemów finansowo- księgowych.




