
Numer 
zarządzenia 

Data 
zarządzenia 

W sprawie 

Or.0050.1.2016 08.01.2016 aktualizacji gminnego planu wykorzystania zasobów 
nieruchomości Gminy Brzeziny na lata 2014 -2016 

Or.0050.2.2016 14.01.2016 podwyższenia wysokości stawki czynszu za najem i 
dzierżawę lokali oraz gruntów wchodzących skład 
zasobów komunalnych Gminy 

Or.0050.3.2016 14.01.2016 określenia stawki za ogrzewanie 1m2 powierzchni 
użytkowej w lokalach usytuowanych w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach Urzędu 
Gminy Brzeziny oraz lokalach mieszkalnych i 
użytkowych przeznaczonych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Brzezinach  

Or.0050.4.2016 14.01.2016 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego oraz szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Brzeziny, 
na rok szkolny 2016/2017 

Or.0050.5.2016 18.01.2016 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r. 
Or.0050.6.2016 22.01.2016 przeniesienia umowy dzierżawy gruntu położonej w 

Brzezinach  
Or.0050.7.2016 22.01.2016 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego  w 2016 
roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny 

Or.0050.8.2016 22.01.2016 powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego 2016 
roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sporu pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców Gminy Brzeziny 

Or.0050.9.2016 25.01.2016 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brzezinach – Pana Przemysława 
Sułka 

Or.0050.10.2016 26.01.2016 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 rok 
Or.0050.11.2016 01.02.2016  wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej za najem lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Brzeziny 

Or.0050.12.2016 01.02.2016  określenia planu dofinansowywania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli i określenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
doskonalenie oraz specjalność specjalności i form 
kształcenia zawodowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Brzeziny, 



na rok budżetowy 2016.  
Or.0050.13.2016 10.02.2016  udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brzezinach pełnomocnictwa do 
złożenia razem z Powiatem Kaliskim wniosku o 
dofinansowanie projektu „Poprawa dostępu do usług 
społecznych w powiecie kaliskim” realizowanego w 
ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 
2020 

Or.0050.14.2016 18.02.2016  ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych przez podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego w 2016 roku w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Or.0050.15.2016       02.03.2016  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w najem 

Or.0050.16.2016 02.03.2016  określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia kryteriów określonych przez organ 
prowadzący w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
uzupełniającym do przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego oraz szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Brzeziny, na rok szkolny 2016/2017 

Or.0050.17.2016 02.03.2016  objęcia udziałów przez Gminę Brzeziny w spółce 
zo.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w 
Kaliszu ul. Wrocławska 71 A 

Or.0050.18.2016  07.03.2016 udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brzezinach upoważnienia do 
prowadzenia postępowań w sprawie z zakresu 
świadczenia wychowawczego określonych w ustawie 
o pomocy państwa w wychowania dzieci 

Or.0050.19.2016 07.03.2016  zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r. 
Or.0050.20.2016 04.04.2016  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I 

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

Or.0050.21.2016  06.04.2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w najem, dzierżawę 

Or.0050.22.2016  20.04.2016 ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu 
ustnego nieograniczonego na najem lokalu 
użytkowego na okres 3 lat 

Or.0050.23.2016  20.04.2016 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu 
użytkowego  

Or.0050.24.2016 28.04.2016  zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r 
Or.0050.25.2016 05.05.2016  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za rok 
2015 

Or.0050.26.2016 05.05.2016  powołania stałej komisji przetargowej do 
przeprowadzania postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi  



i dostawy 
Or.0050.27.2016  20.05 2016 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r. 
Or.0050.28.2016  23.05.2016 zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzeziny do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, innych form wychowania 
przedszkolnego , szkół i ośrodków umożliwiających 
realizację obowiązku nauki, w sytuacji gdy dowóz i 
opiekę zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie 

Or.0050.29.2016 01.07.2016  powołanie likwidatora Szkoły Podstawowej w 
Dzięciołach oraz określenia procedury likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Dzięciołach 

Or.0050.30.2016  01.07.2016 przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo - 
odbiorczej w likwidowanej szkole Podstawowej w 
Dzięciołach i powołania Komisji inwentaryzacyjnej 

Or.0050.31.2016  06.07.2016 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.32.2016 06.07 2016  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.33.2016  20.07.2016  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Brzeziny na lata 2016 - 2022 

Or.0050.34.2016  26.07.2016 zmian w budżecie Gminy Brzeziny 
Or.0050.35.2016 10.08.2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

użyczenia 
Or.0050.36.2016 24.08.2016  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

użyczenia 
Or.0050.37.2016 29.08.2016  powołania komisji przetargowej I przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
położonej w m. Brzeziny gm. Brzeziny 

Or.0050.38.2016  31.08.2016 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Brzeziny oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
za I półrocze 2016 r. 

Or.0050.39.2016 31.08.2016  informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2016 – 2022, w 
tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 
2016 r. 

Or.0050.40.2016  31.08.2016 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r. 
Or.0050.41.2016  01.09.2016 ustalenia terminu składania wniosków na 

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 
edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 

Or.0050.42.2016 22.09.2016  zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 20216 r. 
Or.0050.43.2016  29.09.2016 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r. 
Or.0050.44.2015 10.10.2016  przyjęcia regulaminu Punktów Zajęć Integracyjnych 

na terenie Gminy Brzeziny 
Or.0050.45.2016  09.11.2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

oddania w najem, użyczenie 



 
Or.0050.46.2016 14.11.2016  ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzeziny na lata 2017 - 2026 
Or.0050.47.2016 14.11.2016  ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy 

Brzeziny na 2017 rok 
Or.0050.48.2016 21.11.2016  zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r. 
Or.0050.49.2016 21.11.2016   powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.49 
A.2016 

21.11.2016  przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego 
treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz 
wczesnego ostrzegania (SOA)na terenie Gminy 
Brzeziny 

Or.0050.50.2016 21.11.2016   przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy 
Brzeziny 

Or.0050.51.2016 06.12.2016  centralizacji zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie 
Brzeziny 

Or.0050.52.2016 15.12.2016  zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2016 r. 
Or.0050.53.2016 21.12.2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

najmu, użyczenia, dzierżawy 
Or.0050.54.2016  29.12.2016 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do 

reprezentowania Gminy Brzeziny, w zakresie 
złożenia realizacji projektu  

     
      
      
      
      
      
      
       
       
      
      
      
      
       
      
      
      
    
    
      
      
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
 
 


