
Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Rozdrażew 2021 r. 
 

Nr zarządzenia   Data wydania Zarządzenie w sprawie 

1/2021   4.01.2021r. planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie               

na 2021 rok  

2/2021 12.01.2021r.   ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2021/20122 do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Rozdrażew 
3/2021 12.01.2021r.  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 
4/2021 14.01.2021r.  przeprowadzenia I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś 

stanowiącej własność Gminy Rozdrażew   

5/2021 14.01.2021r.  przeprowadzenia II przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

wraz z udziałem w gruncie położonym w 

miejscowości Wolenice stanowiącym własność 

Gminy Rozdrażew  

6/2021  15.01.2021r.  sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 

90/2020 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia                        

15 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu 

gminy na 2020rok   

7/2021 25.01.2021r.  powołania Gminnego Biura Spisowego w 

Rozdrażewie do przeprowadzenia narodowego 

spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r.  

8/2021 25.01.2021r.  zmian budżetu gminy na 2021 rok  

9/2021 29.01.2021r.  zmian budżetu gminy na 2021 rok  

10/2021 24.02.2021r. zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

szkół na terenie gminy Rozdrażew  

11/2021 25.02.2021r.  zmian budżetu gminy na 2021rok  

12/2021 3.03.2021r.  powołania komisji do spraw brakowania druków 

ścisłego  zarachowania wykorzystywanych w 

Urzędzie Stanu Cywilnego w Rozdrażewie  

13/2021 4.03.2021r.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Rozdrażew na lata 2021-2026 



14/2021 11.03.2021r.  przeprowadzenia III przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

wraz z udziałem w gruncie położonym w 

miejscowości  Wolenice stanowiącym  własność 

Gminy Rozdrażew  

15/2021  11.03.2021r.  przyjęcia w roku 2021 podstawowej kwoty dotacji 

na ucznia uczęszczającego do niepublicznego 

przedszkola, funkcjonującego na terenie gminy 

Rozdrażew, prowadzonego przez organ inny niż 

jednostka samorządu terytorialnego.  

16/2021 22.03.2021r.  zatwierdzenia  aneksu do arkusza organizacji 

przedszkola na terenie gminy Rozdrażew   

17/2021 26.03.2021r.  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań o charakterze pożytku publicznego  

18/2021 26.03.2021r.  ogłoszenia  konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w gminie Rozdrażew oraz 

powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia  

ofert 

20/2021  31.03.2021r.  przekazania sprawozdania  z wykonania budżetu 

Gminy, sprawozdania z wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury oraz 

informacji o stanie mienia za 2020r.    

22/2021  9.04.2021r.  zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia       

III przetargu ustanego  nieograniczonego na 

sprzedaż  lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 

gruncie położonym w miejscowości Wolenice 

stanowiącym własność Gminy Rozdrażew   

23/2021 9.04.2021r.  zmian budżetu gminy na 2021 rok  

24/2021 21.04.2021r.  wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego 

tytułu udziałów w Samorządowym Funduszu 

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą 

w Gostyniu 

25/2021 26.04.2021r.  ogłoszenia na terenie Gminy Rozdrażew konkursu 

na najładniejszy  ogród w kategoriach „Mój ogród 

warzywno – kwiatowy” oraz „Moje miejsce 

wypoczynku wśród zieleni”   

26/2021  26.04.2021r.  utworzenia formacji obrony cywilnej – Drużyny 

Wykrywania i Alarmowania   

27/2021  26.04.2021r.  zmian budżetu gminy na 2021 rok  

28/2021  26.04.2021r.  powołania Komisji Konkursowej  opiniującej oferty 

na realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego w 2021 roku    

30/2021  29.04.2021r.  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań o charakterze  pożytku 

publicznego w 2021 roku  

31/2021 29.04.2021r.  rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań o charakterze  pożytku 

publicznego  w 2021 roku  



32/2021  29.04.2021r.  rozstrzygnięcie konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku  

33/2021  5.05.2021r.  przeprowadzenia na terenie Gminy Rozdrażew 

akcji deratyzacji  

34/2021  10.05.2021r.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki  Publicznej  w Rozdrażewie za 2020 r.  

35/2021  12.05.2021r.  zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkola na 

terenie gminy Rozdrażew  

36/2021 13.05.2021r.  zmian budżetu gminy na 2021 rok wprowadzonych 

Zarządzeniem  nr 27/2021 z dnia 26 kwietnia 

2021r.  

37/2021 18.05.2021r. zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na 

terenie gminy Rozdrażew 

38/2021 2.06.2021r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 

roku 

39/2021 2.06.2021r. ogłoszenia konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew oraz 

powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia 

ofert 

40/2021 16.06.2021r. powołania Komisji Mieszkaniowej  

41/2021 17.06.2021r. powołania komisji konkursowej dla 

przeprowadzenia na terenie Gminy Rozdrażew 

oceny konkursu „Mój ogród warzywno-kwiatowy” i 

„Moje miejsce wypoczynku wśród zieleni” 

42/2021 30.06.2021r. kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie 

Gminy Rozdrażew 

43/2021 30.06.2021r. powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty 

na realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego w 2021 roku 

44/2021 30.06.2021r. zmian budżetu gminy na 2021 rok 

45/2021 7.07.2021r. rozstrzygnięcia konkursu ofert na dofinansowanie 

rozwoju sportu w Gminie Rozdrażew w 2021 roku 

46/2021 7.07.2021r. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego w 2021 roku 

47/2021 9.07.2021r. zmian budżetu gminy na 2021 rok 

 


