
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2020 r. 
 

Nr 

zarządzenia   
Data wydania Zarządzenie w sprawie 

1/2020 2.01.2020r. planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie               

na 2020 rok  

2/2020 3.01.2020r.   Wyboru Sołtysa Sołectwa Maciejew  

3/2020 22.01.2020r.  ustalenia terminów przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego,                                                                                  

w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rozdrażew 
4/2020 22.01.2020r.  ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                 

w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Rozdrażew 
5/202020 23.01.2020r. Powołania Komisji Mieszkaniowej  

6/2020 29.01.2020r.  Przeprowadzenia I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  

przeznczonych pod zabudowę stanowiących 

własność Gminy Rozdrażew  
7/2020 30.01.2020r. Zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół na terenie gminy Rozdrażew 

8/2020 31.01.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 r. 

9/2020 6.02.2020r. Wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew 

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

komitetów wyborczych 

10/2020 7.02.2020r. Przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków 

Nieruchomych i Gminnej Ewidencji Zabytków 

Archeologicznych Gminy Rozdrażew 

11/2020 7.02.2020r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 

roku 

12/2020 28.02.2020r. Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie- Donaty 

Krzyżosiak do realizacji programu „Asystent osoby 

niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 

realizowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego 



13/2020 28.02.2020r. Ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko 

urzędnicze-Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej 

14/2020 3.03.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 

15/2020 4.03.2020r. Ogłoszenia konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew 

16/2020 4.03.2020r. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań o charakterze pożytku publicznego w 

2020r. 

17/2020 9.03.2020r. Powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania działań na rzecz upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

18/2020 9.03.2020r. Powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania, integracji i zagospodarowania 

wolnego czasu dla osób w wieku emerytalnym 

19/2020 9.03.2020r. Powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia 

20/2020 13.03.2020r. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego w 2020r. 

22/2020 20.03.2020r. Zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół na terenie gminy 

Rozdrażew 

23/2020 27.03.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 

24/2020 3.04.2020r. Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rozdrażewie 

25/2020 6.04.2020r. Powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

w konkursie ofert na dofinansowanie rozwoju 

sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku 

26/2020 6.04.2020r. Powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadania publicznego w zakresie 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży 

27/2020 6.04.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 

28/2020 8.04.2020r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2020 roku 

29/2020 8.04.2020r. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizacje 

zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 

roku 

30/2020 9.04.2020r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie za rok 2019 



31/2020 17.04.2020r. Ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew konkursu 

na najładniejszy ogród w kategoriach „Mój ogród 

warzywno-kwiatowy” oraz „Moje miejsce 

wypoczynku wśród zieleni” 

32/2020 21.04.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 

33/2020 4.05.2020r. Przeprowadzenia na terenie Gminy Rozdrażew 

akcji deratyzacji 

34/2020 4.05.2020r. Ustalenia regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy 

Rozdrażew 

35/2020 15.05.2020r. Zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli na 

terenie Gminy Rozdrażew 

36/2020 15.05.2020r. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do postępowania 

rekrutacyjnego na kierownicze stanowisko 

urzędnicze- Kierownik Gospodarki 

Komunalnej37/2020 

37/2020 20.05.2020r. Zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na 

terenie Gminy Rozdrażew 

38/2020 21.05.2020r. Zmian budżetu gminy 

39/2020 25.05.2020r. Powołania Komisji Mieszkaniowej 

40/2020 4.06.2020r. Zmiany załącznika do zarządzenia nr 68/2007 

41/2020 4.06.2020r. Wyznaczenia na obszarze gminy Rozdrażew 

miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

komitetów wyborczych 

42/2020 8.06.2020r. Powołania gminnego Biura Spisowego w 

Rozdrażewie do przeprowadzenia Powszechnego 

Spisu Rolnego w 2020 r. 

43/2020 8.06.2020r. Zmian regulaminu wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy 

Rozdrażew 

44/2020 15.06.2020r. Zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 

przedszkola na terenie gminy Rozdrażew 

45/2020 17.06.2020r. Ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko 

urzędnicze- Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej 

46/2020 18.06.2020r. Powołania komisji konkursowej dla 

przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew 

oceny konkursu „Mój ogród warzywno-kwiatowy”  

i „Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni” 

47/2020 25.06.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 



48/2020 3.07.2020r. Przyjęcia w roku 2020 podstawowej kwoty dotacji 

na ucznia uczęszczającego do niepublicznego 

przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy 

Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż 

jednostka samorządu terytorialnego 

49/2020 6.07.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 

50/2020 6.07.2020r. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do postepowania 

rekrutacyjnego na kierownicze stanowisko 

urzędnicze- Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej 

51/2020 9.07.2020r. Powołania Koordynatora do spraw dostępności     

w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie 

52/2020 16.07.2020r. Ogłoszenia naboru na stanowisko ds. księgowości 

budżetowej w Urzędzie Gminy Rozdrażew 

53/2020 29.07.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 

54/2020 3.08.2020r. Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki 

kontraktowej ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego zatrudnionej w szkole 

prowadzonej przez Gminę Rozdrażew 

55/2020 10.08.2020r. Przeprowadzenia I przetargu pisemnego 

nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 

rolnych stanowiących własność Gminy Rozdrażew 

56/2020 18.08.2020r. Określenia minimalnych wysokości stawek 

czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na 

terenie gminy Rozdrażew 

57/2020 18.08.2020r. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do postępowania 

rekrutacyjnego na stanowisko ds. księgowości 

budżetowej 

58/2020 26.08.2020r. Ogłoszenia naboru na stanowisko ds. księgowości 

podatkowej w Urzędzie Gminy Rozdrażew 

59/2020 31.08.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020rok 

60/2020 31.08.2020r.  Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Stałej 

Komisji Przetargowej do udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie 

oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji 

61/2020 4.09.2020r. Zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 

przedszkola na terenie gminy Rozdrażew 

62/2020 4.09.2020r. Zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół na terenie gminy 

Rozdrażew 

63/2020 10.09.2020r. Objęcia przez Gminę Rozdrażew udziałów w 

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu 

64/2020 11.09.2020r. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do postępowania 

rekrutacyjnego na stanowisko ds. księgowości 

podatkowej 



65/2020 18.09.2020r. Opracowania materiałów planistycznych na rok 

budżetowy 2021 

66/2020 18.09.2020r. Kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie 

Gminy Rozdrażew 

67/2020 29.09.2020r. Ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni 

użytkowej lokalu mieszkalnego 

68/2020 2.10.2020r. Zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół na terenie Gminy 

Rozdrażew 

69/2020 2.10.2020r. Powołania zespołu ds. opracowania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 

Rozdrażew na lata 2021-2026 

70/2020 6.10.2020r. Przyjęcia harmonogramu kontroli przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Rozdrażew w roku 2020 

71/2020 6.10.2020r. Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i 

wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na 

jednego członka jej gospodarstwa domowego 

72/2020 14.10.2020r. Zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół na terenie gminy 

Rozdrażew 

73/2020 25.10.2020r. Zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół na terenie gminy 

Rozdrażew 

74/2020 27.10.2020r. Ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 

po aktualizacji w październiku 2020 r. na ucznia 

uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, 

funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, 

prowadzonego przez organ inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego 

75/2020 28.10.2020r. 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 2021 rok 

76/2020 28.10.2020r. Centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Rozdrażew  

w związku z przepisami o Jednolitym Pliku 

Kontrolnym (JPK) w schemacie JPK_V7M 

77/2020 30.10.2020r. Zmian budżetu gminy na 2020 rok 

78/2020 2.11.2020r. Ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy                 

w zamian za przypadające w sobotę święto 

Bożego Narodzenia 

79/2020 3.11.2020r. Przeprowadzenia inwentaryzacji 



81/2020 6.11.2020r. Przeprowadzenia I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż lokalu 

mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie 

położonym w miejscowości Wolenice stanowiącym 

własność Gminy Rozdrażew 

82/2020 9.11.2020r. Zatwierdzenia aneksów do arkuszy 

organizacyjnych szkół na terenie gminy 

Rozdrażew 

83/2020 12.11.2020r. Wyznaczenia zastępstwa za nieobecnych 

dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew 

84/2020 13.11.2020r. Projektu uchwały budżetowej gminy Rozdrażew 

na rok 2021 

85/2020 13.11.2020r. Ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2021-2026 

86/2020 25.11.2020r.  Zmian budżetu gminy na 2020 rok  

87/2020 25.11.2020r.  Wprowadzenia regulaminu Międzyzakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy 

oraz jednostek organizacyjnych prowadzących  

wspólną działalność socjalną   

88/2020 2.12.2020r. Powołania komisji do rozpatrzenia wniosków  

i rozdysponowania  środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej  

89/2020 7.12.2020r.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2020-2025 

90/2020 15.12.2020r.  Zmian budżetu gminy na 2020 rok  

91/2020 15.12.2020r.  Wprowadzenia regulaminu funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego na terenie obiektów 

gminnych zarządzanych przez Wójta Gminy 

Rozdrażew  

92/2020 30.12.2020r.  Wprowadzenia  i stosowania wewnętrznej 

procedury w zakresie przeciwdziałania 

niewywiązywania  się z obowiązku przekazywania 

informacji o schematach podatkowych   

94/2020 31.12.2020r.  Zmian budżetu gminy na 2020  rok  

95/2020 31.12.2020r. Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do 

przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  

w 2020r.  

 


