
Rejestr zarządzeń 2016r. 
 

Nr 

zarządzenia 
Data wydania Tytuł zarządzenia 

1.2016 14.01.2016r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 

oferty złożonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 
Koźmin Wielkopolski w 2016 roku w zakresie wspierania rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji 
zdrowia, pomocy społecznej oraz nauki, edukacji, oświaty                  

i wychowania 

2.2016 15.01.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

3.2016 26.01.2016r. 

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej 

z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu                 
6 września 2015r. 

4.2016 27.01.2016r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 

szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

5.2016 27.01.2016r, 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

6.2016 27.01.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kożmin Wielkopolski 

na rok 2016 

7.2016 08.02.2016r. 

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej 

z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu                       

25 października 2015r./ 

8.2016 08.02.2016r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta          

i Gminy Koźmin Wielkopolski 

9.2016 19.02.2016r. 

w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Koźminie Wielkopolskim do realizacji zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego i upoważnienia Pani Katarzyny 

Płóciennik pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim do 

realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r.          

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

10.2016 23.02.2016r. 
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 

stanowisko do spraw infrastruktury technicznej 

11.2016 08.03.2016r. 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 57.2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 18 grudnia 

2015r. 



12.2016 14.03.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

13.2016 21.03.2016r. 
w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 

stanowisko do spraw infrastruktury technicznej 

14.2016 25.03.2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2015 

15.2016 07.04.2016r. 

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 57.2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Kożmin Wielkopolski z dnia 18 grudnia 

2015r. 

16.2016 11.04.2016r. 
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego 

17.2016 18.04.2016r. 
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie 
miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

18.2016 25.04.2016r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 

19.2016 27.04.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

20.2016 13.05.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

21.2016 25.05.2016r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 
oferty złożonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 

Koźmin Wielkopolski w 2016 roku w zakresie wspierania rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnej 

22.2016 25.05.2016r. 

w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy 

Koźmin Wielkopolski” oraz zmiany „Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin 
Wielkopolski” 

23.2016 13.06.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

24.2016 22.06.2016r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 



25.2016 23.06.2016r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta          

i Gminy Koźmin Wielkopolski 

26.2016 04.07.2016r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

27.2016 11.07.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

28.2016 11.07.2016r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

29.2016 11.07.2016r. 

w sprawie zasad poznawania, przekazywania i rozliczania dotacji 

podmiotowej z budżetu gminy Koźmin Wlkp. dla samorządowej 
instytucji kultury – Gminnego Zespołu Instytucji Kultury                  

w Koźminie Wlkp. 

30.2016 03.08.2016r. 
powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków 
stypendialnych 

31.2016 09.08.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

32.2016 29.08.2016r. 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji     

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Koźmin Wlkp. za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji          

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury za pierwsze półrocze 2016 roku 

33.2016 06.09.2016r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. 

– „Wyprawka szkolna” 

34.2016 09.09.2016r. 

w sprawie ustano0wienia służebności przejścia i przejazdu przez 
działkę nr 36/7 położoną w Starej Obrze stanowiącą własność miasta 

i gminy Koźmin Wielkopolski zapisaną w Kw KZIR/00024926/5    

do drogi wewnętrznej stanowiącej działkę nr 43 zapisaną                   
w Kw KZIR/00029794/5 

35.2016 14.09.2016r. 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 

budżetowy 2017 

36.2016 19.09.2016r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa 

Czarny Sad 



37.2016 21.09.2016r. 

w sprawie upoważnienia kierowników samorządowych jednostek 

budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych niezbędna jest 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy 

płatności wykraczają poza rok budżetowy 

38.2016 26.09.2016r. 

w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług 

(VAT) w Gminie Koźmin Wielkopolski w związku z centralizacją 

rozliczeń VAT 

39.2016 28.09.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

40.2016 13.10.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok  2016 

41.2016 02.11.2016r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 

„Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koźmin 

Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2017” 

42.2016 02.11.2016r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa 
Staniew 

43.2016 02.11.2016r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa 

Borzęciczki 

44.2016 07.11.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

45.2016 14.11.2016r. 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta              

i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2017r. 

46.2016 14.11.2016r. 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 

47.2016 16.11.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

48.2016 17.11.2017r. 
w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania     

i Alarmowania (SOA) 

49.2016 25.11.2016r. 

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku 

od towarów i usług (VAT) w Gminie Koźmin Wielkopolski              

w związku z centralizacją rozliczeń VAT 



50.2016 28.11.2016r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2016 

51.2016 08.12.2016r. 

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 pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 

52.2016 22.12.2016r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 

53.2016 21.12.2016r. 

w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu organizacji 

sieci placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin 

Wielkopolski od 1 września 2017r. 

54.2016 22.12.2016r. 
w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego 
zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

 


