
Rejestr zarządzeń 2010r. 
 

Nr 
zarządzenia 

Data wydania Tytuł zarządzenia 

1/10 04.01.2010r. 
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego 
lub innego aktu prawnego 

2/10 18.01.2010r. 
w sprawie określenia Polityki Jakości obowiązującej           
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

3/10 28.01.2010r. 
w sprawie powołania komisji kontrolującej ilość i jakość 
dostarczanego opału 

4/10 22.02.2010r. 

w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw                     
i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa           
do świadczeń z opieki zdrowotnej 

5/10 08.03.2010r. 
w sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa systemów 
informatycznych słuŜących do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski” 

6/10 11.03.2010r. 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu          
za rok 2009 

7/10 16.03.2010r. 
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o prace na 
stanowisku do spraw kancelaryjnych i obsługi punktu 
informacyjnego 

9/10 07.04.2010r. 
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy            
w 2010r. 

10/10 15.04.2010r. 
w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji 
Niejawnych przeprowadzenie zwykłego postępowania 
sprawdzającego 

11/10 19.04.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

12/10 26.04.2010r. 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych 

13/10 24.05.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

14/10 24.05.2010r. 
w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Komitetu 
Przeciwpowodziowego w Koźminie Wielkopolskim 

15/10 31.05.2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 



16/10 01.06.2010r. 
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza 
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego 

17/10 08.06.2010r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej 

18/10 10.06.2010r. 
w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji 
Wyborczej 

19/10 17.06.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

20/10 09.07.2010r. 
w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych 
lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy 
Koźmin Wlkp. 

21/10 26.07.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

22/10 28.07.2010r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom     
w 2010r. – „Wyprawka szkolna” 

23/10 28.07.2010r. 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

24/10 28.07.2010r. 
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji 
niearchiwalnej z przeprowadzonych w 2010r. wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

25/10 24.08.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

26/10 26.08.2010r. 
w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu za I półrocze 
2010 roku 

27/10 26.08.2010r. 
w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy 
Koźmin Wielkopolski na czas zewnętrznego zagroŜenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny 

28/10 26.08.2010r. 

w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w czasie pokoju w razie 
wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa 
narodowego, w tym w razie wystąpienia działań 
terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a takŜe w 
czasie wojny 

29/10 16.09.2010r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

30/10 21.09.2010r. 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych 



31/10 22.09.2010r. 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora 
Szkoły Podstawowej im.Stanisława Mikołajczyka w 
Borzęcicach podczas jego nieobecności 

32/10 22.09.2010r. 
W sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.Marii Konopnickiej w 
Borzęciczkach podczas jego nieobecności 

33/10 27.09.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

34/10 29.09.2010r. 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 
budŜetowy 2011 

35/10 05.10.2010r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania materiałów 
planistycznych na rok budŜetowy 2011 

36/10 26.10.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

37/10 12.11.2010r. 
w sprawie przedłoŜenia projektu uchwały budŜetowej Miasta i 
Gminy Koźmin Wielkopolski na 2011r. 

38/10 12.11.2010r. 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 
2011-2019 

39/10 15.11.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

40/10 29.11.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

41/10 29.11.2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

42/10 30.11.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

43/10 03.12.2010r. 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Koźmin Wielkopolski 

44/10 06.12.2010r. 
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza 
Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego 

45/10 31.12.2010r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2010 

46/10 46/10 
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 
rachunkowości 

 
 


