
Rejestr zarządzeń 2017r. 
 

Nr 

zarządzenia 
Data wydania Tytuł zarządzenia 

1.2017 04.01.2017r. 
w  sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu 
Kryzysowego 

2.2017 10.01.2017r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i 

Gminy Koźmin Wielkopolski 

3.2017 18.01.2017r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 

oferty złożonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 

Koźmin Wielkopolski w 2017 roku w zakresie wspierania                   
i upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób 

4.2017 20.01.2017r. w sprawie uchylenia zarządzeń 

5.2017 25.01.2017r. 

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 

6.2017 01.02.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2017 

7.2017 17.02.2017r. 

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 potwierdzania tych kryteriów 

8.2017 17.02.2017r. 

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 

9.2017 20.02.2017r. 

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do 
przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane 
organizowanych przez Gminę Koźmin Wielkopolski 

10.2017 20.02.2017r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 

11.2017 22.02.2017r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie, oddawanie w użytkowanie, 
najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy 
Koźmin Wlkp. 

12.2017 08.03.2017r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 
oferty złożonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 
Koźmin Wielkopolski w 2017 roku  w zakresie wspierania rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony 
i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz 



działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

13.2017 10.03.2017r. 
w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

14.2017 17.03.2017r. 
w sprawie zmiany w składzie Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

15.2017 27.03.2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2016 

16.2017 28.03.2017r. 

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

17.2017 31.03.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

18.2017 11.04.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

19.2017 20.04.2017r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1           
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie 
Wielkopolskim 

20.2017 20.04.2017r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach 

21.2017 20.04.2017r. 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Parkowe Skrzaty       
w Koźminie Wielkopolskim 

22.2017 25.04.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

23.2017 12.05.2017r. 
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie 
miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

24.2017 22.05.2017r. 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian 
udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych         
Sp. z o.o. w Gostyniu 

25.2017 24.05.2017r. 

w sprawie zmian w „Polityce bezpieczeństwa w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Koźmin Wielkopolski” oraz „Instrukcji zarządzania systemem 
informatycznym w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski” 

26.2017 25.05.2017r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1           
im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie 
Wielkopolskim 



27.2017 26.05.2017r. 
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-
architektonicznej 

28.2017 30.05.2017r. 
w sprawie zmian  w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
na rok 2017 

29.2017 16.06.2017r. 
w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania       
i Alarmowania (SOA) 

30.2017 30.06.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

31.2017 30.06.2017r. 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

32.2017 04.07.2017r. 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian 
udziałów w „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. z siedzibą        
w Kaliszu 

33.2017 05.07.2017r. 
w sprawie wprowadzenia procedury przekazania jednostki 
oświatowej 

34.2017 06.07.2017r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 

35.2017 14.07.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

36.2017 26.07.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

37.2017 27.07.2017r. 

w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim upoważnienia          
do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 
wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji 
administracyjnych 

38.2017 01.08.2017r. 
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego 

39.2017 09.08.2017r. 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim         

40.2017 25.08.2017r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim w okręgu wyborczym 
nr 3, zarządzonych na dzień 5 listopada 2017r. 

41.2017 30.08.2017r. 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2017r. 



42.2017 31.08.2017r. 
w sprawie wysokości stawek czynszu za najem komunalnych lokali 
mieszkalnych i socjalnych na terenie miasta i gminy Koźmin 
Wielkopolski 

43.2017 05.09.2017r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa 
Tatary 

44.2017 05.09.2017r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 
pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników                  
dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom         
w 2017r. – „Wyprawka szkolna” 

45.2017 12.09.2017r. 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora 
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim 
podczas jego nieobecności 

46.2017 14.09.2017r. 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów             
w Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

47.2017 15.09.2017r. 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 
budżetowy 2018 

48.2017 21.09.2017r. 

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 

49.2017 25.09.2017r. 

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 
2018” 

50.2017 27.09.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

51.2017 28.09.2017r. 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków w związku z udziałem                     
w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach         
i turniejach członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta 
i gminy Koźmin Wielkopolski 

52.2017 02.10.2017r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego 

53.2017 02.10.2017r. 
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017r.      
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

54.2017 12.10.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski   
na rok 2017 

55.2017 12.10.2017r. 
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat 
powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych               
w wyniku zdarzenia 



56.2017 18.10.2017r. 
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach podczas jej nieobecności 

57.2017 19.10.2017r. 

w  sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego 
zarachowania, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesie 
wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015 w Urzędzie 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

58.2017 27.10.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski   
na rok 2017 

59.2017 13.11.2017r. 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta               
i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018r. 

60.2017 13.11.2017r. 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031 

61.2017 15.11.2017r. 
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018r.         
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

62.2017 16.11.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

63.2017 16.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

64.2017 17.11.2017r. 
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego 
systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania       
w mieście i gminie Koźmin Wielkopolski 

65.2017 27.11.2017r. 

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 2018 

66.2017 30.11.2017r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 
rok 2017 

 
 


