2018-12-10

Rejestr zarządzeń Wójta - rok 2018
VIII kadencji (listopad-grudzień)
LP NUMER

DATA

W SPRAWIE

21

22/22/18 2018-12-31 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018.

20

21/21/18 2018-12-31 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierżoniów.

19

19/19/18 2018-12-21 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018.

18

18/18/18 2018-12-21

17

17/17/18 2018-12-19 skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów w dniach 24 i 31 grudnia 2018r.

16

16/16/18 2018-12-19

powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonania czynności odbiorowych w zakresie zadania pn. „
Odwodnienie ul. Mostowej w Nowiźnie – I ETAP ”.

15

15/15/18 2018-12-18

przygotowania głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta Gminy
Dzierżoniów

14

14/14/18 2018-12-18 przedłużenia umowy użytkowania działki nr 322 w Roztoczniku.

13

13/13/18 2018-12-17 przeprowadzenia wyborów Sołtysów w Gminie Dzierżoniów i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

12

powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy
Dzierżoniów w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w
12/12/18 2018-12-14
ramach zadania szczegółowego „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy
wiejskiej Dzierżoniów w 2019 r.”

11

powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe,
11/11/18 2018-12-14 końcowe) robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń gimnazjum
gminnego w Dzierżoniowie”.

10

powołania Komisji Odbiorowej w celu dokonywania czynności odbiorowych (odbiory częściowe,
10/10/18 2018-12-14 końcowe) robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w
Piławie Dolnej”.

wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku
Urzędu Gminy Dzierżoniów.

9

9/9/18

2018-12-10 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018.

8

8/8/18

2018-12-05

7

7/7/18

2018-12-05 zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych we Włókach

6

6/6/18

2018-11-30 zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2018

5

5/5/18

2018-11-29

4

4/4/18

2018-11-27 zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów

3

3/3/18

2018-11-23

2

2/2/18

szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
2018-11-23 podmiotami na rok 2019 w zakresie zadania priorytetowego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

1

1/1/18

2018-11-22 powołania Zastępcy Wójta

upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do prowadzenia niektórych spraw gminy i wydawania decyzji
w imieniu Wójta Gminy Dzierżoniów oraz występowania w imieniu gminy.

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie
„Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

