
Numer 
zarządzenia 

Data 
zarządzenia 

W sprawie 

Or.0050.1.2014 02.01.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy, najmu 

Or.0050.2.2014 02.01.2014 przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Brzeziny na lata 2014-2016 

Or.0050.3.2014 09.01.2014 obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż 
nieruchomości położonych w miejscowości Sobiesęki 
gm. Brzeziny w III przetragu 

Or.0050.4.2014 20.01.2014 przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 
roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny 

Or.0050.5.2014 20.01.2014 powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2014 
roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Gminy Brzeziny 

Or.0050.6.2014 20.01.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.7.2014 20.01.2014 określenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli i określenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania 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 2014  

Or.0050.8.2014 03.02.2014 wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni 
użytkowej za najem lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Gminy Brzeziny 

Or.0050.9.2014 03.02.2014 określenia stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni 
użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w budynku Ośrodka Zdrowia w 
Brzezinach 

Or.0050.10.2014 03.02.2014 określenia stawki za ogrzewanie 1 m2 powierzchni 
użytkowej w lokalach użytkowych usytuowanych w 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. 1000-
lecia 10 w Brzezinach 

Or.0050.11.2014 03.02.2014 podwyższenia wysokości stawki czynszu za najem i 
dzierżawę lokali oraz gruntów wchodzących w skład 
zasobów komunalnych Gminy 

Or.0050.12.2014 06.02.2014 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych 
położonych na terenie gminy Brzeziny, z 
przeznaczeniem pod zlokalizowanie pojemników na 
odzież używaną 

Or.0050.13.2014 07.02.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.14.2014 13.02.2014 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 



III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonych w m. Sobiesęki 

Or.0050.15.2014 14.02.2014 ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację 
Zadań publicznych przez podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego w 2014 roku w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Or.0050.16.2014 17.02.2014 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do 
reprezentowania Gminy Brzeziny w zakresie złożenia 
wniosków o dofinansowanie, podpisania umowy i 
realizacji projektu partnerskiego „Bądźmy razem” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013”, Priorytetu VII – „Promocja integracji 
społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 
7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie” 

Or.0050.17.2014 28.02.2014 przeprowadzenia inwentaryzacji eksmisyjnej majątku 
ruchomego w lokalu socjalnym należącym do Gminy 
Brzeziny położonym w miejscowości Przystajnia 18 i 
powołania komisji inwentaryzacyjnej 

Or.0050.18.2014 17.03.2014 wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego 
pomiędzy najemcą a pustostanem stanowiących lokal 
socjalny położonych w miejscowości Przystajni 18, 
62-874 Brzeziny 

Or.0050.19.2014 31.03.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.20.2014 16.04.2014 wprowadzenia w Urzędzie Gminy Brzeziny 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro 

Or.0050.21.2014 23.04.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych 
do najmu, użyczenia dzierżawy 

Or.0050.22.2014 29.04.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.23.2014 30.04.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w najem na okres 3 lat 
Or.0050.24.2014 05.05.2014  powołania obwodowych komisji wyborczych 
Or.0050.25.2014 23.05.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.26.2014 23.05.2014 trybu zamawiania, używania, przechowywania, 

ewidencji i likwidacji pieczęci urzędowych i 
pieczątek w Urzędzie Gminy Brzeziny 

Or.0050.27.2014 23.05.2014 powołania stałej komisji do przeprowadzenia 
likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w 
Urzędzie Gminy Brzeziny i trybu jej działania 

Or.0050.28.2014 03.06.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
najmu 

Or.0050.29.2014 13.06.2014 powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji na 
najem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach 
przy ul.1000-lecia (przystanek PKS) 

Or.0050.30.2014 16.06.2014 przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego 



treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz 
wczesnego ostrzegania (SOA) na terenie Gminy 
Brzeziny w dniu 26.06.2014 r. 

Or.0050.31.2014 17.06.2014 powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.32.2014 17.06.2014 powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.33.2014 17.06.2014 powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.34.2014 17.06.2014 powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Or.0050.35.2014 04.07.2014 zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2014 rok 
Or.0050.36.2014 15.07.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

dzierżawy 
Or.0050.37.2014 28.07.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.38.2014 18.08.2014 ustalenia terminu składania wniosków na 

dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
klas II-III i VI szkoły podstawowej i dla uczniów 
słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkół 
podstawowych i gimnazjów 

Or.0050.39.2014 18.08.2014 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I 
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości położonej w m. Brzeziny gm. 
Brzeziny 

Or.0050.40.2014 19.08.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w najem 

Or.0050.41.2014 28.08.2014 informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Brzeziny oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
za I półrocze 2014 r. 

Or.0050.42.2014 28.08.2014 informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014-2026, w 
tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 
2014 

Or.0050.43.2014 29.08.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 
najmu, użyczenia 

Or.0050.44.2014 11.09.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.45.2014 17.09.2014 obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na 

sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości 
Brzeziny gm. Brzeziny 



Or.0050.46.2014 30.09.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 rok 
Or.0050.47.2014 30.09.2014 Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 
Or.0050.48.2014 10.10.2014 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Brzeziny na lata 2014-2026 
Or.0050.49.2014 10.10.2014 udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do 

reprezentowania Gminy Brzeziny w zakresie wniosku 
o dofinansowanie, podpisania umowy i realizacji 
projektu „Erasmus+ w ramach sektora edukacji 
szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 
w roku 2014” 

Or.0050.50.2014 20.10.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.51.2014 27.10.2014 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

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

Or.0050.52.2014 27.10.2014 wyznaczenia nauczyciela Gimnazjum w Brzezinach 
zastępującego Dyrektora szkoły podczas jego 
nieobecności 

Or.0050.53.2014 30.10.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.54.2014 05.11.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 

oddania w najem, dzierżawę 
Or.0050.55.2014 14.11.2014 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 
Or.0050.56.2014 14.11.2014 ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy 

Brzeziny na 2015 rok 
Or.0050.57.2014 17.11.2014 zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2014 r. 
Or.0050.58.2014 24.11.2014 przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego 

treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz 
wczesnego ostrzegania (SOA) na terenie gminy 
Brzeziny w dniu 27.11.2014 r. 

Or.0050.59.2014 24.11.2014 przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji przez 
podmioty realizujące zadania Gminy Brzeziny  
w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 r. 

Or.0050.60.2014 24.11.2014 przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy 
Brzeziny 

Or.0050.61.2014 24.11.2014 wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntów 
stanowiących własność Gminy Brzeziny 
przeznaczonych na działalność gospodarczą z tytułu 
poddzierżawy 

Or.0050.62.2014 22.12.2014 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
oddania w najem, użyczenie, dzierżawę. 

 


