
Rejestr zarządzeń 2012r. 
 

Nr 
zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia 

1.2012 02.01.2012r. 
W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – 
urzędnika wyborczego w mieście i gminie Koźmin 
Wielkopolski 

2/2012 02.01.2012r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

3.2012 20.02.2012r. 
W sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa systemów 
informatycznych służących do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

4.2012 29.02.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2012 

5.2012 29.02.2012r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim do 
prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania 
rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 
administracyjnych 

6.2012 29.03.2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 
2011 

7.2012 29.03.2012r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia, 
realizacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
finansowych dotyczących projektu w ramach Priorytetu VII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

8.2012 15.05.2012r. w sprawie wyboru Rady Osiedla Nr 3 w Koźminie 
Wielkopolskim 

9.2012 31.05.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2012 

10.2012 27.06.2012r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

11.2012 27.06.2012r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

12.2012 27.06.2012r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

13.2012 27.06.2012r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 



14.2012 02.07.2012r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. 

15.2012 05.07.2012r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 
2012r. – „Wyprawka szkolna” 

16.2012 10.07.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2012-2031 

17.2012 20.07.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2012 

18.2012 20.08.2012r. 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2012 roku, 
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2012 
roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze 
półrocze 2012 roku  

19.2012 22.08.2012r. 
w sprawie zmiany „Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski 

20.2012 22.08.2012r. 
w sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa systemów 
informatycznych służących do przetwarzania danych 
osobowych w Urzędzie Miasta i gminy Koźmin Wielkopolski” 

21.2012 22.08.2012r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 
rachunkowości 

22.2012 14.09.2012r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Koźmin Wielkopolski 

23.2012 26.09.2012r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 
budżetowy 2013 

24.2012 26.09.2012r. 
w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych 
lokali mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy 
Koźmin Wlkp. 

25.2012 26.09.2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

26.2012 28.09.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2012 

27.2012 29.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2012 



28.2012 14.11.2012r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i 
Gminy Koźmin Wielkopolski na 2013r. 

29.2012 14.11.2012 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 
2013-2031 

30.2012 30.11.2012 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2012 

31.2012 31.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski na rok 2012 

32.2012 31.12.2012r. 
w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek 
organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie 
wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2013 

   

   

   

   

   

   

 
 


