
 
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2022 r. 

 

Nr zarządzenia   Data wydania Zarządzenie w sprawie 

1/2022 3.01.2021r. planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie               

na 2022 rok  

2/2022 3.01.2022r.  zmiany zarządzenia Wójta Gminy Rozdrażew w 

sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości  

dla Urzędu Gminy Rozdrażew  

3/2022 4.01.2022r.  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia  

postępowań w sprawach dodatku osłonowego  

4/2022 4.01.2022r.  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia  

postępowań w sprawach dodatku osłonowego 

5/2022 5.01.2022r.  zmiany Zarządzenia  Wójta Gminy 

Rozdrażew w sprawie  regulaminu korzystania ze 

świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia 

stawek opłat z tego tytułu 

6/2022 11.01.2022r.  ustalenia cennika materiałów promocyjnych w kasie 

Urzędu Gminy   

7/2022 12.01.2022r.  przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy 

miejscowości z „Wygoda część wsi Wolenice” na 

„Wygoda osada wsi Wolenice” 

8/2022 13.01.2022r.  ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                 

w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Rozdrażew.  

9/2022 13.01.2021r.  ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2021/2022 do przedszkoli  i oddziałów  

przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Rozdrażew 
10/2022 21.01.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

11/2022 31.01.2022r. określenia formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy 

Rozdrażew  

12/2022 2.02.2022r.  przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Rozdrażew  

13/2022 

 

3.02.2022r.  zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022r.  



14/2022 23.02.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

15/2022 24.02.2022r. upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego 

16/2022 28.02.2022r.  zmian budżetu Gminy Rozdrażew na2022 rok  

17/2022 10.03.202r. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  

18/2022 17.03.2022r.  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postępowań w sprawach jednorazowego 

świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy                 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  

tego państwa  

19/2022 17.03.2022r.  upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postępowań w sprawach jednorazowego 

świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy                 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  

tego państwa 

20/2022 28.03.2022r.  powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  

21/2022 28.03.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

22/2022 28.03.2022r.  zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022r rok  

23/2022 29.03.2022r.  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego 

za zapewnienie zakwaterowania  i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 

wojennymi  

24/2022 29.03.2022r. upoważnienia pracownia Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego 

za zapewnienie zakwaterowania  i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 

wojennymi 

25/2022 31.03.2022r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Rozdrażew, sprawozdania z wykonania 

planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

oraz informacji o stanie mienia za 2021rok 

26/2022 6.04.2022r. zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok  



27/2022 8.04.2022r. zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie  

28/2022 8.04.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew 

29/2022 14.04.2022r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań o charakterze pożytku publicznego w 2022 

roku 

30/2022 14.04.2022r. ogłoszenia konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew oraz 

powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia 

ofert 

31/2022 20.04.2022r. ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew konkursu 

na najładniejszy ogród w kategoriach ,,Moje 

miejsce wypoczynku wśród zieleni” 

32/2022 22.04.2022r. przyjęcia w roku 2022 podstawowej kwoty dotacji 

na ucznia uczęszczającego do niepublicznego przez 

organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 

33/2022 25.04.2022r. zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok 

34/2022 26.04.2022r. zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew 

35/2022 28.04.2022r. przeprowadzenia na terenie Gminy Rozdrażew 

akcji deratyzacji 

36/2022 2.05.2022r. zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew 

37/2022 11.05.2022r. zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok 

38/2022 11.05.2022r. zatwierdzenia sprawdzania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie za 2021rok  

39/2022 12.05.2022r. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego w 2022 roku  

40/2022 12.05.2022r. zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli na 

terenie gminy Rozdrażew 

41/2022 12.05.2022r. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady 

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 

strażakom ratownikom Ochotniczych Straży 

Pożarnych Gminy Rozdrażew za udział w 

działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach 

pożarniczych oraz sposobie jego rozliczenia 

42/2022 17.05.2022r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań o charakterze pożytku publicznego 

w 2022 roku 

43/2022 17.05.2022r. rozstrzygnięcia konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2022 roku 

 
 



 

44/2022 

 

17.05.2022r. 

 

ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022r. 

zadań o charakterze pożytku publicznego – 

wakacyjny wypoczynek  

 

45/2022 17.05.2022r. drugi konkurs ofert na realizację w 2022r. zadań                  

o charakterze pożytku publicznego  

   

46/2022 19.05.2022r.  

 

zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na 

terenie gminy Rozdrażew    

47/2022 25.05.2022r.  zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok  

48/2022 9.06.2022r.  zmian  budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok  

49/2022 15.06.2022r.  powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego w 2022roku  

   

50/2022 21.06.2022r.  Powołania komisji konkursowej dla 

przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew 

oceny konkursu „Mój ogród warzywno-kwiatowy” i 

„Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni”  

 

51/2022 21.06.2022r.  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań o charakterze pożytku publicznego 

w 2022roku   

52/2022 30.06.2022r.  ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 

na jednego ucznia  uczęszczającego do 

niepublicznego przedszkola, funkcjonującego na 

terenie gminy Rozdrażew, prowadzonego przez 

organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 

na 2022 rok 

   

53/2022 7.07.2022r. zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022r.  

54/2022 1.08.2022r.  przeprowadzenia I przetargu pisemnego 

nieograniczonego  na dzierżawę nieruchomości 

rolnych stanowiących własność Gminy Rozdrażew 

 

55/2022 3.08.2022r.  sprzedaży samochodu pożarniczego z wyposażenia 

Ochotniczej Straży Pożarnej  

56/2022 9.08.2022r. powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego 

Przedszkola w Rozdrażewie  

57/2022 9.08.2022r. zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok 

   
58/2022 17.08.2022r.  

 

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie  do 

prowadzenia postępowań w sprawach o dodatku 

węglowym  



59/2022 25.08. 2022r  przeprowadzenia I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

przeznaczonych po zabudowę stanowiących  

własność Gminy Rozdrażew 

60/2022 29.08.2022r.  ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 

na jednego ucznia uczęszczającego do 

niepublicznego przedszkola funkcjonującego na 

terenie gminy Rozdrażew , prowadzonego  przez 

organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego 

na 2022 rok   

61/2022 31.08.2022r. przekazania   informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji  

o przebiegu wykonana planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za  pierwsze 

półrocze 2022 roku  

62/2022 1.09.2022r.  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 

przedszkola na terenie gminy Rozdrażew  

63/2022 1.09.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

64/2022 6.09.2022r.  przeprowadzenia I przetargu pisemnego 

nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rozdrażew  

65/2022 6.09.2022r.  przeprowadzenia I przetargu pisemnego 

nieograniczonego  na dzierżawę nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rozdrażew  

66/2022 6.09.2022r. przeprowadzenia I przetargu pisemnego 

nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rozdrażew  

67/2022 12.09.2022r.  przyjęcia i wprowadzenia regulaminu użyczenia i 

użytkowania pojemników przeznaczonych do 

segregacji odpadów z podziałem na szkło 

bezbarwne oraz szkło kolorowe  

68/2022 12.09.2022r.  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 

przedszkola na terenie gminy Rozdrażew   

69/2022 19.09.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew   

70/2022 21.09.2022r.  

 

kontroli wykonywanych zadań obronnych na  

terenie gminy Rozdrażew  

71/2022 21.09.2022r.  zmian budżetu  Gminy Rozdrażew na 2022 rok  

72/2022 22.09.2022r.  ustalenia stawek czynszu  za 1m2 powierzchni 

użytkowej lokalu mieszkalnego  

73/2022 22.09.2022r.  ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu 

za najem lokali użytkowych oraz powierzchni 

dachowych i ściennych stanowiących  własność 

Gminy Rozdrażew   

74/2022 23.09.2022r.  przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących nadania statutów sołectw Gminy 

Rozdrażew  



75/2022 23.09.2022r.  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących wypłaty 

dodatku dla gospodarstw domowych  

76/2022 26.09.2022r.  przeprowadzenia I przetargów  ustnych 

nieograniczonych  na sprzedaż nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Rozdrażew  

77/2022 27.09.2022r.  opracowania materiałów planistycznych na rok 

budżetowy 2023 

78/2022 27.09.2022 zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 

przedszkola na terenie gminy Rozdrażew  

79/2022 30.09.2022r.  zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rozdrażew                     

w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic 

wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek 

opłat z tego tytułu 

80/2022 30.09.2022r. objęcia przez Gminę Rozdrażew udziałów w Spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu  

81/2022 30.09.2022r. zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

82/2022 13.10.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

83/2022 17.10.2022r.  zmian budżetu  Gminy Rozdrażew na 2022 rok  

84/2022 20.10.2022r.  określenia minimalnych wysokości stawek czynszu 

za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie 

gminy Rozdrażew  

85/2022 21.10.2022r.  zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

86/2022 24.10.2022r.  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 wolontariacie na 

2023 rok 

87/2022 25.10.2022r.  przeprowadzenia inwentaryzacji  

88/2022 26.10.2022r.  ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 

po aktualizacji w październiku 2022r. na ucznia 

uczęszczającego do niepublicznego przedszkola 

funkcjonującego na terenie gminy Rozdrażew, 

prowadzonego przez organ inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego 

89/2022 31.10.2022r.  zmian budżetu  Gminy Rozdrażew na 2022 rok 

90/2022 4.11.2022r.  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 

przedszkola na terenie gminy Rozdrażew  



91/2022 7.11.2022r.  upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postepowań w sprawach dotyczących dodatku 

węglowego i dla gospodarstw  domowych 

92/2022 7.11.2022r. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postepowań w sprawach dotyczących wypłaty 

dodatku elektrycznego  

93/2022 7.11.2022r.  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rozdrażewie do prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji  

wniosku o zakup preferencyjnego paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych   

94/2022 7.11.2022r.  darowizny samochodu pożarniczego z wyposażenia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.  

95/2022  15.11.2022r.  projektu uchwały budżetowej Gminy Rozdrażew     

na rok 2023 

96/2022 15.11.2022r.  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2023- 2027  

97/2022 23.11.2022r.  przyjęcia harmonogramu kontroli przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Rozdrażew w roku 2022 

98/2022 25.11.2022r. zmian budżetu  Gminy Rozdrażew na 2022 rok 

99/2022 25.11.2022r. zmiany planu finansowego na 2022 rok  

100/2022   2.12.2022r.  powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i  

rozdysponowania środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 

 

101/2022 13.12.2022r.  

. 

zmian budżetu Gminy Rozdrażew na 2022 rok  

102/2022 13.12.2022r.  zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rozdrażew                     

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 

dla Urzędu Gminy Rozdrażew  

103/2022 29.12.2022r.  zmian budżetu Gminy Rozdrażew za 2022 rok  

 


