
Rejestr zarządzeń 2019r. 
 

Nr 

zarządzenia 
Data wydania Tytuł zarządzenia 

1.2019 08.01.2019r. 
w sprawie zmiany w składzie Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2.2019 10.01.2019r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania 

oferty złożonej w konkursie na wykonanie zadań publicznych Gminy 

Koźmin Wielkopolski w 2019 roku w zakresie wspierania                   

i upowszechniania kultury fizycznej; pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji 

zdrowia; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na 

rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyki i krajoznawstwa 

3.2019 10.01.2019r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

4.2019 14.01.2019r. 

w sprawie ustalenia terminarza zebrań wyborczych sołtysów, rad 

sołeckich i rad osiedli na terenie miasta i gminy Koźmin 

Wielkopolski 

5.2019 28.01.2019r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i 

Gminy Koźmin Wielkopolski 

6.2019 28.01.2019r. 

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 

7.2019 28.01.2019r. 

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  

8.2019 05.02.2019r. 
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa 

Tatary 

9.2019 11.02.2019r. 

w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek 

prowadzonych przez gminę Koźmin Wielkopolski maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

10.2019 12.02.2019r. 
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów            

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



11.2019 19.02.2019r. 
w sprawie zwołania zebrania wyborczego Rady Osiedla nr 1             

w Koźminie Wielkopolskim 

12.2019 26.02.2019r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów 

wyborczych 

13.2019 04.03.2019r. 
w sprawie zwołania zebrania wyborczego Rady Osiedla nr 3             

w Koźminie Wielkopolskim 

14.2019 04.03.2019r. 

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 

stanowisko do spraw księgowości w Referacie Oświaty Urzędu 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

15.2019 04.03.2019r. 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

16.2019 25.03.2019r. 
w sprawie ustalenia odpłatności za jedną godzinę usług 

opiekuńczych 

17.2019 27.03.2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2018 

18.2019 27.03.2019r. 
w sprawie zwołania zebrania wyborczego Rady Osiedla nr 3             

w Koźminie Wielkopolskim 

19.2019 02.04.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

20.2019 04.04.2019r. 
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia deratyzacji na terenie 

miasta i gminy Koźmin Wielkopolski 

21.2019 05.04.2019r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

22.2019 09.04.2019r. 

w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia 

szacowania z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku 

ze stwierdzeniem chorób zakaźnych 

23.2019 16.04.2019r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora 

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim 

podczas jego nieobecności 

24.2019 25.04.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

25.2019 02.05.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

26.2019 08.05.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 



27.2019 15.05.2019r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej 

Obrze 

28.2019 24.05.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

29.2019 30.05.2019r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta          

i Gminy Koźmin Wielkopolski 

30.2019 30.05.2019r. 
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

31.2019 17.06.2019r. 
w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania      

i Alarmowania (SOA) 

32.2019 24.06.2019r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach podczas 

jego nieobecności 

33.2019 08.07.2019r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

34.2019 09.07.2019r. 

w sprawie zmian w składzie Komisji do zaopiniowania nagród 

rocznych dla uczniów za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia 

naukowe, sportowe lub artystyczne 

35.2019 09.07.2019r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Stypendialnej 

36.2019 16.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 

37.2019 30.07.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

38.2019 16.08.2019r. 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów 

wyborczych 

39.2019 21.08.2019r. 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 

2019r. 

40.2019 21.08.2019r. 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie 

Wielkopolskim 

41.2019 04.09.2019r. 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie 

pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. 

– „Wyprawka szkolna” 



42.2019 12.09.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

43.2019 17.09.2019r. 

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia 42.2019 Burmistrza 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12.09.2019r. w sprawie 

zmian budżetu na 2019r. 

44.2019 26.09.2019r. 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 

budżetowy 2020 

45.2019 30.09.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

46.2019 11.10.2019r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

na rok 2019 

47.2019 22.10.2019r. 

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 

48.2019 23.10.2019r. 

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 

2010” 

49.2019 28.10.2019r. 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta          

i Gminy Koźmin Wielkopolski 

50.2019 28.10.2019r. 

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia 45.2019 , Zarządzenia 

46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 

30.09.2019r. , 11.10.2019r. w sprawie zmian budżetu na 2019r. 

51.2019 29.10.2019r. 

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia 45.2019, Zarządzenia 

46.2019 Burmistrza Miasta i Gmin y Koźmin Wielkopolski z dnia 

30.09.2019r. , 11.10.2019r. w sprawie zmian budżetu na 2019r. 

52.2019 30.10.2019r. 
w sprawie powołania nowego członka w skład Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Koźminie Wlkp. 

53.2019 08.11.2019r. 
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta              

i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2020r. 

54.2019 08.11.2019r. 
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 

55.2019 18.11.2019r. 

w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty o pracę na 

stanowisko do spraw księgowości i na stanowisko ds. księgowości 

wymiarowej w Referacie Podatków i Księgowości w Urzędzie 

Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 



56.2019 18.11.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

57.2019 18.11.2019r. 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian 

udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych        

sp. z o.o. w Gostyniu 

58.2019 18.11.2019r. 
w sprawie udziału w treningu wojewódzkim Systemu Ostrzegania       

i Alarmowania (SOA) 

59.2019 21.11.2019r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

60.2019 28.11.2019r. 
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski       

na rok 2019 

61.2019 06.12.2019r. 
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski      

na rok 2019 

62.2019 16.12.2019r. 
w sprawie zmian  budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski      

na rok 2019 

64.2019 20.12.2019r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki 

ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

65.2019 30.12.2019r. 
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski      

na rok 2019 

 


