
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew  2008 r. 
 

Nr 
zarządzenia 

Data  
wydania 

Zarządzenie 
w sprawie 

 
1/2008 9.01.2008r. przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na zbycie nieruchomości 
niezabudowanych położonych w 
Rozdrażewie przy ulicy Koźmińskiej 
stanowiących własność Gminy Rozdrażew 
   

2/2008     9.01.2008r. powołania formacji obrony cywilnej  
  

3/2008     10.01.2008r. ustalenia współczynnika służącego do 
obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu 
wypoczynkowego w 2008r.  
 

4/2008     25.01.2008r. określenia Regulaminu przyznawania 
środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach Gminy  
  

5/2008 6.02.2008r. zmian w budżecie gminy na 2008 rok   
 

6/2008 14.02.2008r. szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagrody rocznej osobom kierującym 
niektórymi podmiotami prawnym oraz 
wzoru wniosku o przyznanie nagrody 
rocznej    
 

7/2008 26 .02.2008r. zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół 
Publicznych w Rozdrażewie  
 

8/2008 26.02.2008r. powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora Przedszkola 
 

9/2008 17.03.2008r. planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2008 rok 
 

10/2008 18.03.2008r. sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu gminy Rozdrażew za 20007r. 
  

11/2008 21.04.2008r. ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew 
konkursu na najładniejszy ogród w 
kategoriach „ Mój ogród warzywno- 
kwiatowy” oraz „ Moje miejsce wypoczynku 
wśród zieleni” 
 

12/2008 30.04.2008r. zmian w budżecie gminy na 2008 rok 
 

13/2008 
 
 
 

2.05.2008r. powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy 
Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie 
 



 
14/2008 

 
2.05.2008r. 

 
powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy  
Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi  
 

15/2008 19.05.2008r. zmian budżetu gminy na 2008 rok 
 

16/2008 19.05.2008r. planu  finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2008 rok 
 

17/2008 27.05.2008r. objęcia przez Gminę Rozdrażew udziałów 
w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą  
w Kaliszu 
 

18/2008 30.05.2008r. zatwierdzenia projektów organizacyjnych 
przedszkoli na terenie gminy Rozdrażew 
 

19/2008 30.05.2008r. zatwierdzenia projektów organizacyjnych 
szkół na terenie gminy Rozdrażew 
 

20/2008 19.06.2008r. regulaminu pracy Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych 
 
 

21/2008 30.06.2008r. zmian budżetu na 2008 rok 
 

22/2008 1.07.2008r. przeprowadzenia inwentaryzacji 
 

23/2008 1.07.2008r. regulaminu premiowania pracowników 
zatrudnionych na stanowiska pomocniczych 
i obsługi Urzędu Gminy w Rozdrażewie  
 

24/2008 11.07.2008r. odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi 
 

25/2008 14.07.2008r. powołania komisji w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora 
Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi  

26/2008 14.07.2008r. powołania komisji w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu 
Szkół Publicznych w Nowej Wsi 
 

27/2008 22.07.2008r. Powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzania na danym terenie gminy 
Rozdrażew oceny konkursy „Mój ogród 
warzywno- kwiatowy” i „Moje miejsce 
wypoczynku wśród zieleni” 

28/2008 28.07.2008r. Przeprowadzania przetargu ustnego 
nieograniczonego na zbycie nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Budach 
stanowiącej własność Gminy Rozdrażew. 
 

28a/2008 06.08.2008r. Przeprowadzania inwentaryzacji 
 

29/2008 06.08.2008r. Zmian budżetu gminy na 2008 rok 



30/2008 08.08.2008r. Ustalenia stawek czynszu za 1m² 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.  
 

31/2008 08/08/2008r. Powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Rozdrażew. 

32/2008 14.08.2008r. Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy 
Rozdrażew oraz zasad prowadzenia 
rachunkowości. 
 

33/2008 18.08.2008r. Upoważnienia Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania 
decyzji administracyjnych. 

34/2008 18.08.2008r. Informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Rozdrażew za I półrocze 2008 roku 
 

35/2008 22.08.2008r. Powierzenia stanowiska dyrektora zespołu 
szkół. 
 

36/2008 22.08.2008r. Powierzenia stanowiska dyrektora 
przedszkola. 
 

37/2008 25.08.2008r. Zapewniania zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych dla Adriana 
Piaszczyńskiego. 

38/2008 25.08.2008r. Przydzielania nauczania indywidualnego dla 
Szymona Golińskiego ucznia Zespołu Szkół 
Publicznych w Rozdrażewie- kl. VI Szkoły 
Podstawowej. 
 

39/2008 25.08.2008r. Zapewniania zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych dla Huberta Półtoraczyka. 
 

40/2008 25.08.2008r. Zapewniania zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych dla Mikołaja Witka. 

41/2008 29.08.2008r. Planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2008 rok. 

42/2008 05.09.2008r. Zatwierdzenia aneksów do projektów 
organizacji szkół na terenie gminy 
Rozdrażew 

43/2008 05.09.2008r. Zatwierdzenia aneksów do projektów 
organizacyjnych przedszkoli na terenie 
gminy Rozdrażew. 
 

44/2008 26.09.2008r. Planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2008 rok. 
 

45/2008 31.10.2008r. Zmian budżetu gminy na 2008 rok 
 

46/2008 31.10.2008r. Planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 



zleconych gminie na 2008 rok.  
 

47/2008 31.10.2008r. Organizacji stanowiska kierowania Wójta 
Gminy Rozdrażew w czasie pokoju w razie 
wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie 
wystąpienia działań terrorystycznych lub 
innych szczególnych zdarzeń, a także w 
czasie wojny. 

48/2008 31.10.2008r. Organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy 
Rozdrażew na czas zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 
wojny. 

49/2008 14.11.2008r. Przedłożenia Radzie Gminy Rozdrażew 
projektu budżetu gminy na 2009 rok 
 

50/2008 20.11.2008r. Powierzenia pełnienia obowiązków 
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rozdrażewie 
 

51/2008 28.11.2008r. Zmian budżetu gminy na 2008 rok 
 

52/2008 28.,11.2008r. Przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
Konrada Królikowskiego ucznia Zespołu 
Szkół Publicznych w Nowej Wsi- kl. V Szkoły 
Podstawowej 
 

53/2008 02.12.2008r.  Przeprowadzenia inwentaryzacji  

54/2008 05.12.2008r. Zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół 
Publicznych w Nowej Wsi 

55/2008 10.12.2008r. Przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu 
obrony cywilnej 

56/2008 31.12.2008r. Ustalenia „Polityki bezpieczeństwa 
systemów informatycznych służących do 
przetwarzania danych osobowych w 
Urzędzie Gminy Rozdrażew  

57/2008 31.12.2008r. Ustalenia Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym w Urzędzie Gminy 
Rozdrażew  

58/2008 31.12.2008r. Planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009 rok  

59/2008 31.12.2008r. Ustalenia wysokości minimalnych stawek 
czynszu za najem lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Rozdrażew  

 


