
Rejestr zarządzeń 2018r. 
 

Nr 

zarządzenia 
Data wydania Tytuł zarządzenia 

1.2018 02.01.2018r. 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

2.2018 03.01.2018r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 

oferty złożonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 

Koźmin Wielkopolski w 2018 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 

3.2018 09.01.2018r.                                                                                                                                                                                                       w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 

4.2018 10.01.2018r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie uczczenia zasług i pamięci 

walczących o suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolski 

i Ziemi Koźmińskiej oraz świat państwowych 

5.2018 24.01.2018r. 

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 

6.2018 29.01.2018r. 

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 

7.2018 29.01.2018r. 

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 

potwierdzania tych kryteriów 

8.2018 31.01.2018r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2018 

9.2018 26.02.2018r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert 

złożonych w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 

Koźmin Wielkopolski w 2018 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 

10.2018 26.03.2018r. 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów             

w Oświetlenie  Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

11.2018 27.03.2018r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017 



12.2018 29.03.2018R. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej                      

w Mokronosie 

13.2018 29.03.2018r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej                   

Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim 

14.2018 30.03.2018r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski     

na rok 2018 

15.2018 10.04.2018r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2018 

16.2018 26.04.2018r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2018 

17.2018 27.04.2018r. 
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie 

miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

18.2018 10.05.2018r. 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów             

w Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu 

19.2018 19.05.2018r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta     

i Gminy Koźmin Wielkopolski 

20.2018 25.05.2018r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta          

i Gminy Koźmin Wielkopolski 

21.2018 07.06.2018r. 
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


