
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy RozdraŜew  2009 r. 
 

Nr 
zarządzenia 

Data  
wydania 

Zarządzenie 
w sprawie 

 
1/2009 6.01.2009r. ustalenia współczynnika słuŜącego do 

obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu 
wypoczynkowego w 2009r. 
   

2/2009     12.01.2009r. zatwierdzenia aneksów do projektów 
organizacji szkół na terenie gminy 
RozdraŜew 
  

3/2009     20.01.2009r. przydzielenia nauczyciela indywidualnego 
dla Konrada Królikowskiego ucznia Zespołu 
Szkół Publicznych w Nowej Wsi – kl. V 
Szkoły Podstawowej  
 

4/2009     23.01.2009r. zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół 
Publicznych w Nowej Wsi  
 

5/2009 23.01.2009r. przygotowania i zapewnienia działania 
gminnego systemu wczesnego ostrzegania 
o zagroŜeniach oraz gminnego systemu 
wykrywania i alarmowania na terenie gminy 
RozdraŜew   
 

6/2009 02.02.2009r. zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół 
Publicznych w RozdraŜewie  
 

7/2009 02.02.2009r. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia 
kierowników i zastępców kierowników 
jednostek organizacyjnych 
 

8/2009 09.02.2009r. zatwierdzenia aneksu do projektów 
organizacji szkół na terenie gminy 
RozdraŜew 
 

9/2009 27.02.2009r. powierzenia pełnienia obowiązków 
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  
w RozdraŜewie 
 

10/2009 02.03.2009r. zatwierdzenia aneksu do projektów 
organizacji szkół na terenie gminy 
RozdraŜew 
 

11/2009 04.03.2009r. planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009 rok 
 

12/2009 16.03.2009r. sprawozdania rocznego z wykonania 
budŜetu gminy RozdraŜew za 2008r. 
 
 



13/2009 23.03.2009r. wyznaczenia na obszarze gminy RozdraŜew 
miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów 
wyborczych 
 

14/2009 31.03.2009r. ewidencji i sporządzenia sprawozdań 
budŜetowych Rb- WS w zakresie wydatków 
strukturalnych ponoszonych przez 
jednostkę budŜetową Urząd Gminy  
w RozdraŜewie oraz jednostki organizacyjne  
 

15/2009 1.04.2009r. wprowadzenia Międzyzakładowego 
Regulaminu Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Urzędu Gminy w RozdraŜewie 
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy 
prowadzących wspólną działalność socjalną 
 

16/2009 20.04.2009r. ogłoszenia na terenie Gminy RozdraŜew 
konkursu na najładniejszy ogród w 
kategoriach „ Mój ogród warzywno- 
kwiatowy” oraz „ Moje miejsce wypoczynku 
wśród zieleni” 
 

17/2009 29.04.2009r. przeprowadzenia inwentaryzacji 
 

18/2009 4.05.2009r.  powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej w RozdraŜewie 
 

19/2009  11.05.2009r.  powołania obwodowych komisji wyborczych  
 

20/2009 11.05.2009r.  planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zaleconych gminie na 2009 rok  
 

21/2009 15.05.2009r.  zmian budŜetu gminy na 2009 rok  
 

22/2009 18.05.2009r.  planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009 rok  
 

23/2009 28.05.2009r.  zatwierdzenia projektów organizacyjnych 
przedszkoli na terenie gminy RozdraŜew  
 

24/2009 28.05.2009r.  zatwierdzenia projektów organizacyjnych 
szkół na terenie gminy RozdraŜew  

25/2009 29.05.2009r.  zmian budŜetu gminy na 2009 rok 
 

26/2009 29.05.2009r.  planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009 rok 
 

27/2009 3.06.2009r.  ustalenia opłat za korzystanie z 
pomieszczeń w hali sportowej przy Zespole 
Szkół Publicznych w RozdraŜewie  
 



28/2009 10.06.2009r.  upowaŜnienia pracownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania 
decyzji administracyjnych  
 

29/2009 10.06.2009r.  ustalenia regulaminu wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych 
w Urzędzie Gminy RozdraŜew 
 

30/2009  23.06.2009r.  objęcia przez Gminę RozdraŜew udziałów 
w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą  
w Kaliszu  
 

31/2009  30.06.2009r.  zmian budŜetu na 2009 rok  
 

32/2009  30.06.2009r.  planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009 rok  
 

33/2009 30.06.2009r.   ustalenia regulaminu słuŜby 
przygotowawczej pracowników Urzędu 
Gminy w RozdraŜewie   
 

34/2009 6.07.2009r.   powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia na terenie gminy 
RozdraŜew oceny konkursu „Mój ogród 
warzywno – kwiatowy i ‘Moje miejsce 
wypoczynku wśród zieleni”  
 

35/2009 24.07.2009r.   powołania komisji do spraw ustalenia  
i szacowania szkód powstałych wskutek 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  
 

36/2009 31.07.2009r.   powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
RozdraŜew  
 

37/2009   31.07.2009r.   powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego zatrudnionych w szkołach  
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
RozdraŜew 
 

38/2009 17.08.2009r.   zmian budŜetu gminy na 2009 rok  
 

39/2009     17.08.2009r.   planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009 rok  
 

40/2009  21.08.2009r.   informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
gminy RozdraŜew za I półrocze 2009roku  
 



41/2009 21.08.2009r.   ustalenia stawek czynszu za 1m2 
powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego  
 

42/2009 21.08.2009r.   przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na zbycie nieruchomości 
gruntowych połoŜonych w RozdraŜewie 
i Trzemesznie stanowiących własność 
Gminy RozdraŜew  
 

43/2009 21.08.2009r.   zmiany zarządzenia nr 38/2007 z dnia 
17 sierpnia 2007r. w sprawie regulaminu 
naboru na wolne stanowiska urzędnicze  
w Urzędzie Gminy RozdraŜew  
 

44/2009 31.08.2009r.  zatwierdzenia aneksów do arkusza 
organizacji szkól na terenie gminy 
RozdraŜew 

45/2009 17.09.2009r.   zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół 
Publicznych w Nowej Wsi  

46/2009 18.09.2009r.   wyznaczenia pracowników do udzielenia 
pierwszej pomocy oraz do wykonywania 
zadań w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej  
i ewakuacji pracowników   
 

47/2009r.  
 
 

18.09.2009r.   wyznaczenia nauczycieli zastępujących 
Dyrektorów Szkół i Przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę RozdraŜew   

48/2009r. 25.09.2009r. planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009r. 

49/2009r. 8.10.2009r. zmian budŜetu gminy na 2009r. 
50/2009r. 16.10.2009r. przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na zbycie nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę połoŜonych 
w RozdraŜewie stanowiących własność 
Gminy RozdraŜew 

51/2009r. 16.10.2009r.  przeprowadzenia okresowej oceny 
kwalifikacyjnej pracowników 
samorządowych  

52/2009r. 26.10.2009r. ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu 
pojazdów niebędącego własnością 
pracodawcy wykorzystywanego przez 
pracownika do celów słuŜbowych 

53/2009r. 26.10.2009r. zatwierdzenia aneksu do arkusza 
organizacji roku szkolnego Zespołu Szkół 
Publicznych w RozdraŜewie 

54/2009r. 30.10.2009r. planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009r. 

55/2009r. 30.10.2009r.  
 

ewakuacji  

56/2009r. 13.11.2009r. przedłoŜenia Radzie Gminy RozdraŜew 
projektu budŜetu gminy na 2010r. 

57/2009r. 13.11.2009r. przygotowań ćwiczenia obronnego 
 



58/2009r. 24.11.2009r. zmian budŜetu gminy na 2009r. 
 

59/2009r. 27.11.2009r. planu finansowego z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie na 2009r. 

60/2009r. 1.12.2009r. zatwierdzenia aneksów do arkusza 
organizacji szkół na terenie gminy 
RozdraŜew 

61/2009 7.12.2009r.  zmian budŜetu gminy na 2009r.  
 

62/2009 8.12.2009r.  przeprowadzenia inwentaryzacji  
 

63/2009 10.12.2009r.  ustalenia dodatkowego dnia wolnego od 
pracy w zamian za przypadające w sobotę 
święto BoŜego Narodzenia  
 

64/2009 14.12.2009r.  zatwierdzenia aneksów do arkusza 
organizacji szkół na terenie gminy 
RozdraŜew gminy na 2009r.  
 

65/2010 21.12.2009r. Planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2009 rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


