
Numer 
zarządzenia 

Data 
zarządzenia 

W sprawie 

Or.0050.1.2015 02.01.2015 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
Or.0050.2.2015 02.01.2015 wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków 

ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Brzeziny 
Or.0050.3.2015 02.01.2015 wprowadzenia „Instrukcji Kasowej” 
Or.0050.4.2015 02.01.2015 wprowadzenia „Instrukcji inwentaryzacyjnej”  
Or.0050.5.2015 02.01.2015 zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej 

z budżetu Gminy Brzeziny dla samorządowej 
instytucji  kultury 

Or.0050.6.2015 02.01.2015 sporządzania skonsolidowanego bilansu 
Or.0050.7.2015 02.01.2015 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych 

Rb -Ws w zakresie wydatków strukturalnych 
ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki 
organizacyjne Gminy 

Or.0050.8.2015 02.01.2015 wprowadzenia szczególnych zasad i terminów 
rozliczeń z budżetem Gminy Brzeziny oraz zasad 
sporządzania i przekazywania sprawozdań 
budżetowych w zakresie dochodów i wydatków 

Or.0050.9.2015 02.01.2015 anulowano 
Or.0050.10.2015 02.01.2015 regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie 

Gminy Brzeziny 
Or.0050.11.2015 05.01.2015 aktualizacji gminnego planu wykorzystania zasobów 

nieruchomości Gminy Brzeziny na lata 2014-2016 
Or.0050.12.2015 12.01.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.13.2015 14.01.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w najem 
Or.0050.14.2015 16.01.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia i 

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonej w m. Przystajnia Folwark 
gm. Brzeziny 

Or.0050.15.2015 19.01.2015 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 
roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny 

Or.0050.16.2015 19.01.2015 powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 
roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny 

Or.0050.17.2015 20.01.2015 podwyższenia wysokości stawki czynszu za najem i 
dzierżawę lokali oraz gruntów wchodzących w skład 
zasobów komunalnych Gminy 

Or.0050.18.2015 20.01.2015 określenia stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni 
użytkowej w lokalach użytkowych usytuowanych w 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach i 
Urzędu Gminy Brzeziny oraz lokalach mieszkalnych i 
użytkowych przeznaczonych na prowadzenie 



działalności gospodarczej w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Brzezinach 

Or.0050.19.2015 20.01.2015 określenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i określenia maksymalnej 
kwoty dofinansowywania opłat za doskonalenie oraz 
specjalności i form kształcenia zawodowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Brzeziny, na rok budżetowy 2015 

Or.0050.20.2015 23.01.2015 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzezinach – Pana Przemysława 
Sułka 

Or.0050.21.2015 02.02.2015 wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej za najem lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Brzeziny 

Or.0050.22.2015 13.02.2015 ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych przez p0odmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego w 2015 roku w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Or.0050.23.2015 16.02.2015 przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich  
w związku z upływem kadencji 

Or.0050.24.2015 23.02.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.25.2015 04.03.2015 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości niezabudowanych położonych na 
terenie gminy Brzeziny, z przeznaczeniem pod 
zlokalizowanie pojemników na odzież używaną 

Or.0050.26.2015 11.03.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu 
użytkowego 

Or.0050.27.2015 11.03.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu 
ustnego nieograniczonego na najem lokalu 
użytkowego na okres 3 lat 

Or.0050.27A2015 15.03.2015 Ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
(polityki) rachunkowości 

Or.0050.27B2015 24.03.2015 Ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
(polityki) rachunkowości 

Or.0050.28.2015 13.04.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.29.2015 20.04.2015 powołania obwodowych komisji wyborczych 
Or.0050.30.2015 21.04.2015 powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi 

informatycznej wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 
maja 2015 r. 

Or.0050.31.2015 24.04.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonej w m. Brzeziny gm. 
Brzeziny 

Or.0050.32.2015 28.04.2015 zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 
1 w Brzezinach powołanej do przeprowadzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 



Or.0050.33.2015 28.04.2015 zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 
6 w Aleksandrii powołanej do przeprowadzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Or.0050.34.2015 27.04.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.35.2015 04.05.2015 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.36.2015 07.05.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.36A2015 08.05.2015 Ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 

(polityki) rachunkowości 
Or.0050.37.2015 09.05.2015 zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 

7 w Przystajni powołanej do przeprowadzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  

Or.0050.38.2015 22.05.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.39.2015 27.05.2015 ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu 

ustnego nieograniczonego na najem lokalu 
użytkowego na okres 3 lat. 

Or.0050.40.2015 27.05.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na 
najem lokalu użytkowego. 

Or.0050.41.2015 27.05.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Usługi związane z odbiorem i 
zagospodarowaniem odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Brzeziny” 

Or.0050.42.2015 17.06.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w najem, dzierżawę. 

Or.0050.43.2015 22.06.2015 przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego 
treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz 
wczesnego ostrzegania (SOA)na terenie gminy 
Brzeziny w dniu 25.06.2015 roku. 

Or.0050.44.2015 01.07.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonej w m. Brzeziny gm. 
Brzeziny 

Or.0050.45.2015 01.07.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych 
zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w 
Gminie Brzeziny” 

Or.0050.46.2015 01.07.2015 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Sobiesękach Pani Elżbiecie 
Plewińskiej 

Or.0050.47.2015 24.07.2015 anulowano 
Or.0050.48.2015 27.07.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.48A2015 03.08.2015 zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.1.2015 Wójta Gminy 

Brzeziny z dnia 02.01.2015 r. w sprawie 



wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
Or.0050.49.2015 11.08.2015 powołania obwodowych komisji do spraw referendum 
Or.0050.50.2015 11.08.2015 powołania koordynatora gminnego do spraw obsługo 

informatycznej w referendum ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Or.0050.51.2015 14.08.2015 ustalenia terminu składania wniosków na 
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
klas III szkoły podstawowej i dla uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym z 
 niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnościami sprężonymi, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkół 
podstawowych i gimnazjów 

Or.0050.52.2015 14.08.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.53.2015 20.08.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 
Or.0050.54.2015  anulowano 
Or.0050.55.2015 27.08.2015 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 

Zespołu Szkół w Brzezinach 
Or.0050.56.2015 31.08.2015 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora  Szkoły 

Podstawowej w Dzięciołach Pani Jolancie Wiertelak 
Or.0050.57.2015 31.08.2015 informacji o przebiegu wykonania budżetu  Gminy 

Brzeziny oraz informacji kultury za I półrocze 2015 
Or.0050.58.2015 31.08.2015 informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2015 – 2022, w tym o 
przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 
2015r. 

Or.0050.59.2015 02.09 2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia  

Or.0050.60.2015 02.09.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.61.2015 15.10.2015 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły Podstawowej w Sobiesękach 
Or.0050.62.2015 30.09.2015 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I 

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonej w m. Przystajnia Folwark i 
Przystajnia Wieś, gm. Brzeziny 

Or. 0050.63.2015 05.10.2015 powołania obwodowych komisji wyborczych  
Or.0050.64.2015 05.10.2015  powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi 

informatycznej w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonym na dzień 25 
października 2015 

Or.0050.65.2015 06.10.2015 powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Sobiesękach 

Or.0050.66.2015 14.10.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r 



Or.0050.67.2015 20.10.2015 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Sobiesękach 

Or.0050.68.2015 30.10.2015 udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego do 
reprezentowania Gminy Brzeziny w zakresie złożenia 
wniosków o dofinansowanie, p[odpisania umowy i 
realizacji projektu partnerskiego „Integracja i 
aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu 
województwa wielkopolskiego” w Ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020”, Osi priorytetowej 
7 – „ Włączenie społeczne”. Działania 7.1. „Aktywna 
integracja – projekty pozakonkursowe realizowane 
przez OPS, MOPR i PCPR 

Or.0050.69.2015 12.11.2015 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Brzeziny na lata 2016 - 2022 

Or.0050.70.2015 12.11.2015 ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy 
Brzeziny na 2016 rok 

Or. 0050.71.2015 16.11.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r 
Or.0050.72.2015 19.11.2015 przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego 

treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz 
wczesnego ostrzegania (SOA) na terenie gminy 
Brzeziny dniu 26.11.2015 roku 

Or.0050.73.2015 24.11.2015 przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez 
podmioty realizujące zadania Gminy Brzeziny w 
dziedzinie kultury fizycznej i sportu  w 2015 roku  

Or.0050.74.2015 24.11.2015 przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy 
Brzeziny 

Or.0050.75.2015 26.11.2015 powołania zespołu ds. monitorowania i ewaluacji 
„Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na 
lata 2015 -2022” 

Or.0050.76.2015 04.12.2015 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r. 
Or.0050.77.2015 07.12.2015 przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów 

samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad 
rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia 
eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Gminie Brzeziny   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 


