
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew  2011 r. 
 
 

Nr 
zarządzenia 

Data  
wydania 

Zarządzenie 
w sprawie 

1/2011 4.01.2011 Planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 
2011 rok 

2/2011 14.01.2011 Zmian budżetu gminy na 2011 rok 

3/2011 18.01.2011 Przeprowadzenia wyborów organów Sołectw na 
terenie Gminy Rozdrażew 

4/2011 19.01.2011 Powołania komisji mieszkaniowej  

5/2011 24.01.2011 Zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew 
 
 

6/2011 24.01.2011 Utworzenia Gminnego Ośrodka Alarmowego     
w Rozdrażewie 

7/2011 24.01.2011 Utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego 

8/2011 24.01.2011 
 
 

Wyznaczenia kandydata na pełnomocnika       
ds. ochrony informacji niejawnych 

8a/2011  24.01.2011r. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Rozdrażew 

9/2011 03.02.2011 Zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzania 
wyborów organów sołectw na terenie Gminy 
Rozdrażew 

10/2011 25.02.2011 Zmian budżetu gminy na 2011 rok 

11/2011 25.02.2011 Powołania komisji inwentaryzacji do 
przeprowadzenia inwetaryzjacji zdawczo- 
odbiorczej w jednostkach OSP 

12/2011 2.03.2011 Przeprowadzenia I przetargu ustnego 
nieograniczonego na zdobycie nieruchomości 
przeznaczonej pod budowę położonej                
w Wolenicach stanowiącej własność Gminy 
Rozdrażew. 

13/2011 28.03.2011 Instrukcji kancelaryjnej 



14/2011 28.03.2011 Zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew 

15/2011 05.04.2011 Ogłoszenia konkursu ofert na dofinansowanie 
rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew oraz 
powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia 
ofert 

16/2011 18.04.2011 Zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew 

17/2011 02.05.2011 Powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy 
Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi. 

18/2011 04.05.2011 Zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew 

19/2011 05.05.2011 Ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew 
konkursu na najładniejszy ogród w kategoriach        
„ Mój ogród warzywno – kwiatowy „ oraz „Moje 
miejsce wypoczynku wśród zieleni” 

20/2011 06.05.2011 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań o charakterze pożytku 
publicznego w 2011 roku 

21/2011 12.05.2011 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2011-2015 

22/2011 23.05.2011 Zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew 

23/2011 23.05.2011 Zmian budżetu gminy na 2011 rok 
 
 

24/2011 27.05.2011 Zatwierdzenia projektów organizacyjnych 
przedszkoli na terenie gminy Rozdrażew  

25/2011 27.05.2011 Zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół 
na terenie gminy Rozdrażew 

26/2011 31.05.2011 Przygotowania i zapewnienia działania gminnego 
systemu wykrywania i alarmowania oraz 
wczesnego ostrzegania na terenie gminy 
Rozdrażew   

27/2011 02.06.2011 Powołania Komisji Konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadania publicznego w 
zakresie wspierania, integracji i 
zagospodarowania wolnego czasu dla osób w 
wieku emerytalnym. 



28/2011 02.06.2011 Powołania Komisji Konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadania publicznego w 
zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia. 

29/2011 08.06.2011 Przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
Romana Robakowskiego ucznia Zespołu Szkół 
Publicznych w Rozdrażewie – kl. IV Szkoły 
Podstawowej. 

30/2011 14.06.2011 Zmian budżetu gminy na 2011 rok 

31/2011 16.06.2011 Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

32/2011 17.06.2011 Powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Rozdrażew 

33/2011 17.06.2011 Powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Rozdrażew 

34/2011 17.06.2011 Powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Rozdrażew 

35/2011 17.06.2011 Powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Rozdrażew 

36/2011 30.06.2011 Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rozdrażew na lata 2011-2015 

37/2011 04.07.2011 Powołania Komisji Konkursowej dla 
przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew 
oceny konkursu „ Mój ogród warzywno – 
kwiatowy” i „ Moje miejsce wypoczynku wśród 
zieleni” 

38/2011 18.07.2011 Zmian budżetu gminy na 2011 rok 

39/2011 18.07.2011 Powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Rozdrażew 



40/2011 18.07.2011 powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez gminę Rozdrażew 

41/2011 11.08.2011 wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew 
miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  

42/2011 1.09.2011 zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew  

43/2011 1.09.2011 zatwierdzenia aneksów projektów 
organizacyjnych przedszkoli na terenie gminy 
Rozdrażew  

44/2011 13.09.2011 przyznania nagród dla uczestników konkursu 
przeprowadzonego na terenie gminy Rozdrażew 

45/2011 15.09.2011 przeprowadzenia I pisemnego przetargu 
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 
rolnych będących własnością Gminy Rozdrażew  

46/2011 16.09.2011 zmian budżetu gminy na 2011 rok  

47/2011 19.09.2011 powołania obwodowych komisji wyborczych  

48/2011 22.09.2011 zmian budżetu gminy na 2011 rok 

49/2011 27.09.2011 ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego 

50/2011 29.09.2011r. opracowania materiałów planistycznych na rok 
budżetowy 2012 

51/2011 3.10.2011r. sprostowania błędu pisarskiego 

52/2011 7.10.2011r. zmian budżetu gminy na 2011 rok 

53/2011 7.10.2011 przeprowadzenia inwentaryzacji  

54/2011 17.10.2011 zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkól na terenie gminy Rozdrażew 

55/2011 19.10.2011 zmian budżetu gminy na 2011 rok 

56/2011 31.10.2011 zatwierdzenia aneksów projektów 
organizacyjnych przedszkoli na terenie gminy 
Rozdrażew 

57/2011 14.11.2011 projektu uchwały budżetowej gminy Rozdrażew 
na rok 2012 

58/2011 14.11.2011 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rozdrażew na lata  
2011-2017 
 

59/2011 14.11.2011 ustalenia wysokości minimalnych stawek 
czynszu za najem lokali użytkowych oraz 
powierzchni dachowych i ściennych 
stanowiących własność Gminy Rozdrażew  



60/2011 22.11.2011 powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i 
rozdysponowania środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej  
 

61/2011 22.11.2011 przeprowadzenia konsultacji społecznych w 
zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
rocznego programu współpracy Gminy 
Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2012 rok  
 

62/2011 29.11.2011 przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
Sebastiana Mazura ucznia Zespołu Szkół 
Publicznych w Rozdrażewie – kl. I Gimnazjum 
 

63/2011 1.12.2011r. Powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych  przez Gminę Rozdrażew 
 

64/2011 8.12.2011 zmian budżetu gminy na 2011 rok  

65/2011 19.12.2011 powołania Pełnomocnika do spraw ochrony 
informacji niejawnych  

66/2011 19.12.2011 przeprowadzenia przekwalifikowania 
wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu 
obrony cywilnej  
 

67/2011 19.12.2011 wyznaczenia administratora systemu i 
inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 
w urzędzie Gminy w Rozdrażewie  
 

68/2011 30.12.2011r. zmian budżetu giny na 2011 rok  

69/2011 30.12.2011r. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Rozdrażew. 

 


