
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew  2013 r. 
 

Nr 
zarządzenia 

Data  
wydania 

Zarządzenie 
w sprawie 

1/2013 10.01.2013r. przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w 
Rozdrażewie – kl. I Szkoły Filialnej w Grębowie  

2/2013 15.01.2013r. planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie na 2013 rok 

3/ 2013 15.01.2013r. zmian budżetu gminy na 2013 rok  

4/2013 17.01.2013r.  przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w 
Rozdrażewie – kl. VI Szkoły Podstawowej  

5/2013 23.01.2013r.  zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew  

6/2013 25.01.2013r.  zmiany zarządzenia w sprawie powołania 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rozdrażewie oraz przyjęcia 
regulaminu określającego organizację i tryb 
pracy komisji  

7/2013 7.02.2013r.  ogłoszenia konkursu ofert na dofinansowanie 
rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew oraz 
powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia 
ofert  

8/2013 7.02.2013r.  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań o charakterze pożytku 
publicznego w 2013 roku 

9/2013 12.02.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013 rok  

10/2013 25.02.2013r.  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew  

11/2013 5.03.2013r.  powołania Komisji Mieszkaniowej  

12/2013 11.03.2013r.  powołania Komisji Konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadania publicznego 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym wraz z promocją 
zdrowego stylu życia  

13/2013 11.03.2013r.  powołania komisji Konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadania publicznego 
w zakresie rozwijania edukacji pozaszkolnej – 
rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży  

14/2013 8.03.2013r.  powołania komisji Konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania działań na rzecz 
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 



15/2013 11.03.2013r. powołania komisji Konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania, integracji i 
zagospodarowania wolnego czasu dla osób 
w wieku emerytalnym  

16/2013 8.03.2013r.  powołania komisji Konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadania publicznego 
w zakresie wspierania upowszechniania kultury 
fizycznej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu 
życia  

17/2013 25.03.2013r.  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew  

18/2013 3.04.2013r.  powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy 
Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie  

19/2013 9.04.2013r.  powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy 
Publicznym Przedszkolu w Nowej Wsi  

20/2013 12.04.2013r.  przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
Kacpra Drygasa ucznia Zespołu Szkół 
Publicznych Rozdrażewie – kl. II Gimnazjum 

21/2013 17.04.2013r.  przeprowadzenia na terenie Gminy Rozdrażew 
akcji deratyzacji  

22/2013 22.04.2013r.  zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew  

23/2013 6.05.2013r. zmian budżetu gminy na 2013 rok 

24/2013 9.05.2013r.  ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew 
konkursu na najładniejszy ogród w kategoriach 
„Mój ogród warzywno – kwiatowy” oraz „Moje 
miejsce wypoczynku wśród zieleni”  

25/2013 20.05.2013r. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Rozdrażew  

26/2013 21.05.2013r.  zatwierdzenia projektów organizacyjnych 
przedszkoli na terenie gminy Rozdrażew  

27/2013 23.05.2013r.  zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół 
na terenie gminy Rozdrażew   

28/2013 23.05.2013r.  opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy 
Rozdrażew 

29/2013 23.05.2013r.  przygotowania i zapewnienia działania gminnego 
systemu wykrywania i alarmowania oraz 
wczesnego ostrzegania na terenie gminy 
Rozdrażew  

30/2013 20.06.2013r.  odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
dla Stanisława Borowczyka dziecka Publicznego 
Przedszkola w Rozdrażewie  

31/2013 27.06.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013 rok  



 
32/2013 28.06.2013r.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2013 – 2019  

33/2013 2.07.2013r.  powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Rozdrażew  

34/2013 2.07.2013r.  powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego  
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Rozdrażew  

35/2013 2.07.2013r.  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  
Gminy Rozdrażew 

36/2013 2.07.2013r.  powołania Komisji Rekrutacyjnej do 
postępowania rekrutacyjnego na stanowisko do 
spraw gospodarki odpadami komunalnymi i 
gospodarki ściekowej  

37/2013 9.07.2013r.  powołania komisji konkursowej dla 
przeprowadzenia na terenie gminy Rozdrażew 
oceny konkursu „ Mój ogród warzywno – 
kwiatowy” i „Moje miejsce wypoczynku wśród 
zieleni” 

38/2013 30.07.2013r.  wprowadzenia planu obrony cywilnej do 
stosowania  

39/2013 30.07.2013r.  powołania Komisji Rekrutacyjnej do 
postępowania rekrutacyjnego na stanowisko do 
spraw gospodarki odpadami komunalnymi i 
gospodarki ściekowej  

40/2013 21.08.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013 rok  

41/2013 22.08.2013r.  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań o charakterze pożytku 
publicznego w 2013 roku  

42/2013 23.08.2013r.  powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Nowej Wsi   

43/2013 23.08.2013r.  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Publicznych w Nowej Wsi  

44/2013 27.08.2013r.  przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
ucznia Zespołu Szkół Publicznych – Gimnazjum 
w Rozdrażewie  

45/2013 27.08.2013r.  przydzielenia nauczania indywidualnego dla 
ucznia Zespołu Szkół Publicznych – Gimnazjum 
w Rozdrażewie 

46/2013 27.08.2013r.  przyznania godzin zajęć rewalidacyjnych  

47/2013 30.8.2013r.  zatwierdzenia aneksów projektów 
organizacyjnych przedszkoli na terenie gminy 
Rozdrażew  



48/2013 30.08.2013r.  Zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew  

49/2013 2.09.2013r.  opracowania materiałów planistycznych na rok 
budżetowy 2014  

50/2013 29.09.2013r.  wyboru Sołtysa Sołectwa Dąbrowa  

51/2013 11.09.2013r.  ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokalu mieszkalnego  

52/2013 17.09.2013r.  przyznania nagród dla uczestników konkursu 
przeprowadzonego na terenie Gminy Rozdrażew  

53/2013 10.10.2013r.  przeprowadzenia I przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę stanowiących 
własność Gminy Rozdrażew  

54/2013 14.10.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013rok  

55/2013 21.10.2013r.  zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew 

56/2013 28.10.2013r.  przeprowadzenia inwentaryzacji  

57/2013 8.11.2013r.  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 2014 rok  

58/2013 14.11.2013r.  przeprowadzenia inwentaryzacji 

59/2013 14.11.2013r.  ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rozdrażew na lata  
2014-2019 

60/2013 14.11.2013r.  projektu uchwały budżetowej gminy Rozdrażew 
na rok 2014 

61/2013 15.11.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013rok  

62/2013 15.11.2013r.  odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
dla dziecka Publicznego Przedszkola  
w Rozdrażewie  

63/2013 18.11.2013r.  zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy  

64/2013 25.11.2013r.  zatwierdzenia aneksów  projektów 
organizacyjnych przedszkoli na terenie gminy 
Rozdrażew  



65/2013 26.11.2013r.  powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycielki kontraktowej ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
zatrudnionej w szkole prowadzonej przez Gminę 
Rozdrażew  

66/2013 26.11.2013r.  powołania komisji do rozpatrzenia wniosków i 
rozdysponowania środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej  

67/2013 4.12.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013 rok  

68/2013 16.12.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013 rok 

69/2013 31.12.2013r.  zatwierdzenia aneksów projektów 
organizacyjnych przedszkoli na terenie gminy 
Rozdrażew  

70/2013 31.12.2013r.  zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji 
szkół na terenie gminy Rozdrażew  

71/2013 31.12.2013r.  zmian budżetu gminy na 2013 rok  

72/2013 31.12.2013r.  ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu 
pojazdu niebędącego własnością pracodawcy 
wykorzystywanego przez pracownika do celów 
służbowych   

73/2013 31.12.2013r.  zmian regulaminu wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie  
Gminy Rozdrażew  

 
 


