
Rejestr zarządzeń 2013r. 
 

Nr 
zarządzenia 

Data wydania Tytuł zarządzenia 

1.2013 02.01.2013r. 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

2.2013 25.02.2013r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta         
i Gminy Koźmin Wielkopolski 

3.2013 01.03.2013r. 

w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów uŜywania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Koźmin Wlkp. do celów słuŜbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy       
w czasie podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju oraz poza granicami 
kraju 

4.2013 13.03.2013r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta         
i Gminy Koźmin Wielkopolski 

5.2013 13.03.2013r. 
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego 

6.2013 18.03.2013r. 
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 
stanowisko do spraw projektów i inwestycji z udziałem środków 
europejskich 

7.2013 21.03.2013r. 
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

8.2013 25.03.2013r. 
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 
stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi. 

9.2013 27.03.2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu za rok 2012 

10.2013 23.04.2013r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu wydawania kart parkingowych       
w strefie ograniczonego postoju w Koźminie Wielkopolskim 

11.2013 23.04.2013r. 
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie 
miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

12.2013 23.04.2013r. w sprawie dodania nowych klas w wykazie akt 

13.2013 23.04.2013r. 
W sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa systemów 
informatycznych słuŜących do przetwarzania danych osobowych       
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 



14.2013 30.04.2013r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 

15.2013 30.04.2013r. 

w sprawie określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i 
korzystania ze słuŜbowych kart płatniczych przy dokonywaniu 
wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich 
wykorzystaniu 

16.2013 15.05.2013r. 
w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją 
projektów finansowych ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

17.2013 15.05.2013r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
za rok 2013 

18.2013 06.06.2013r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta        
i Gminy Koźmin Wielkopolski 

19.2013 06.06.2013r. 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

20.2013 17.06.2013r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa 
Czarny Sad 

21.2013 18.06.2013r. 
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 
stanowisko do spraw przyjmowania wpłat opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

22.2013 18.06.2013r. 
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 
stanowisko poborcy 

23.2013 18.06.2013r. 
w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy 
Koźmin Wielkopolski 

24.2013 27.06.2013r. 
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa 
Stara Obra 

25.2013 28.06.2013r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

26.2013 28.06.2013r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

27.2013 28.06.2013r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

28.2013 28.06.2013r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

29.2013 28.06.2013r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 



30.2013 28.06.2013r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

31.2013 02.07.2013r. 
w sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa systemów 
informatycznych słuŜących do przetwarzania danych osobowych      
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

32.2013 22.07.2013r. 

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. 
– „Wyprawka szkolna” 

33.2013 22.07.2013r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2013 

34.2013 31.07.2013r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2013 

35.2013 07.08.2013r. 
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie 
sołectw Biały Dwór oraz Nowa Obra 

36.2013 12.08.2013r. 

w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej w postępowaniu           
o zawarcie umowy koncesji na usługi w celu realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali tenisowej w miejscowości 
Koźmin Wielkopolski wraz z zarządzaniem powstałą infrastrukturą 
sportową” oraz regulaminu działania Komisji Negocjacyjnej 

37.2013 13.08.2013r. 
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego 

38.2013 20.08.2013r. 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji    
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji         
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za pierwsze półrocze 2013 roku 

39.2013 30.08.2013r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2013 

40.2013 16.09.2013r. 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 
budŜetowy 2014 

41.2013 20.09.2013r. 
w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali 
mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 

42.2013 24.09.2013r. 
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu 
wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania     
w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski 

43.2013 30.09.2013r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2013 



44.2013 08.10.2013r. 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

45.2013 29.10.2013r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (FOC) 

46.2013 29.10.2013r. 
w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania      
i Alarmowania (SOA) 

47.2013 12.11.2013r. 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2014-2031 

48.2013 12.11.2013r. 
w sprawie przedłoŜenia projektu uchwały budŜetowej Miasta i 
Gminy Koźmin Wielkopolski na 2014r. 

49.2013 12.11.2013r. 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej         
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

50.2013 12.11.2013r. w sprawie dodania nowej klasy w wykazie akt 

51.2013 04.12.2013r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i 
Gminy Koźmin Wielkopolski 

52.2013 05.12.2013r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań 
publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014 

53.2013 10.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

54.2013 30.12.2013r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 
oferty złoŜonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 
Koźmin Wielkopolski w 2014 roku w zakresie pomocy społecznej, w 
tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób 

55.2013 30.12.2013r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i 
Gminy Koźmin Wielkopolski 

56.2013 31.12.2013r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 

   

   

 
 


