
Rejestr zarządzeń 2014r. 
 

Nr 
zarządzenia 

Data wydania Tytuł zarządzenia 

1.2014 08.01.2014r. 

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 

2.2014 08.01.2014r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do spraw związanych              
z zakończeniem oraz archiwizacją dokumentów związanych               
z projektem w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 

3.2014 14.01.2014r. w sprawie dodania nowej klasy w wykazie akt 

4.2014 04.02.2014r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 
oferty złoŜonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 
Koźmin Wielkopolski w 2014 roku w zakresie wspieranie rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony 
i promocji zdrowia, kultury i sztuki 

5.2014 14.02.2014r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2014 

6.2014 18.02.2014r. 

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 

7.2014 20.02.2014r. 

w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie 
Wielkopolskim oraz do Regulaminu Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim 

8.2014 21.02.2014r. 

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

9.2014 25.02.2014r. 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych 

10.2014 26.02.2014r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie uczczenia zasług i pamięci 
walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej, Wielkopolski i Ziemi Koźmińskiej oraz świąt państwowych 

11.2014 20.03.2014r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 
oferty złoŜonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 
Koźmin Wielkopolski w 2014 roku w zakresie wspieranie                   
i upowszechniania kultury fizycznej 

12.2014 27.03.2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu za rok 2013 

13.2014 27.03.2014r. 
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r.    
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 



14.2014 11.04.2014r. 
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie 
miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

15.2014 16.04.2014r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Urzędzie Miasta 
i Gminy Koźmin Wielkopolski zamówień finansowanych                 
ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyraŜonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

16.2014 18.04.2014r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2014 

17.2014 24.04.2014r. 

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 

18.2014 05.05.2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

19.2014 08.05.2014r. 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w 
Wałkowie powołanej w celu przeprowadzenia głosowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 
maja 2014r. 

20.2014 09.05.2014r. 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania obwodowych 
komisji wyborczych 

21.2014 23.05.2014r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2014 

22.2014 30.05.2014r. 

w sprawie uniewaŜnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony zwierząt 

23.2014 04.06.2014r. 
w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania i 
Alarmowania (SOA) 

24.2014 16.06.2014r. 
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim do przyznawania 
Karty DuŜej Rodziny 

25.2014 23.06.2014r. 

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 

26.2014 30.06.2014r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej 
Obrze 

27.2014 30.06.2014r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu poŜyczek z Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Placówek Oświatowych scentralizowanego przy 
Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 

28.2014 30.06.2014r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 



29.2014 30.06.2014r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

30.2014 30.06.2014r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

31.2014 30.06.2014r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

32.2014 30.06.2014r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

33.2014 18.07.2014r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2014 

34.2014 18.07.2014r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 
oferty złoŜonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 
Koźmin Wielkopolski w 2014 roku w zakresie ochrony zwierząt 

35.2014 08.08.2014r. 
w sprawie ustalenia opłat z tytułu rezerwacji stanowisk handlowych 
na targowisku miejskim przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie 
Wielkopolskim 

36.2014 14.08.2014r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2014 

37.2014 18.08.2014r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. 
– „Wyprawka szkolna” 

38.2014 22.08.2014r. 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŜetu 
Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji    
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji          
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za pierwsze półrocze 2014 roku 

39.2014 22.08.2014r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i 
Gminy Koźmin Wielkopolski 

40.2014 29.08.2014r. 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 
komitetów wyborczych 

41.2014 02.09.2014r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2014 

42.2014 15.09.2014r. 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 
budŜetowy 2015 

43.2014 15.09.2014r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli realizacji zadania 
publicznego w ramach Otwartego Konkursu Ofert 



44.2014 10.10.2014r. 
w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2014 

45.2014 10.10.2014r. 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

46.2014 14.10.2014r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta         
i Gminy Koźmin Wielkopolski 

47.2014 15.10.2014r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum im. 
Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. do zarządu salą 
gimnastyczną znajdującą się na terenie Gimnazjum im. Zjednoczonej 
Europy w Koźminie Wlkp. 

48.2014 15.10.2014r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907         
w Koźminie Wlkp. do zarządu salą gimnastyczną znajdującą się na 
terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 
1906/1907 w Koźminie Wlkp. 

49.2014 15.10.2014r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. 
do zarządu salą gimnastyczną znajdującą się na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. 

50.2014 15.10.2014r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach do zarządu salą 
gimnastyczną znajdującą się na terenie Szkoły Podstawowej im. St. 
Mikołajczyka w Borzęcicach 

51.2014 15.10.2014r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Borzęciczkach do zarządu salą gimnastyczną 
znajdującą się na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego               
w Borzęciczkach 

52.2014 15.10.2014r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Mokronosie do zarządu salą gimnastyczną 
znajdującą się na terenie Szkoły Podstawowej w Mokronosie 

53.2014 24.10.2014r. 
w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania       
i Alarmowania (SOA). 

54.2014 07.11.2014r. 
w sprawie przedłoŜenia projektu uchwały budŜetowej Miasta              
i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015r. 

55.2014 14.11.2014r. 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2015-2031 

56.2014 14.11.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

57.2014 01.12.2014r. 
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin 
wielkopolski 

58.2014 30.12.2014r. 
w sprawie ustalenia terminarza zebrań wyborczych sołtysów, rad 
sołeckich i rad osiedli8 na terenie miasta i gminy Koxmin 
Wielkopolski 

 


