 Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wręczyca Wielka na 2005 rok



L.p.
Numer aktu
Data podjęcia
W sprawie

1.
0152/1/05
05.01.2005 r.
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 roku.

2.
0152/2/05
31.01.2005 r.
planu kontroli finansowych na rok 2005.

3.
0152/3/05
14.02.2005 r.
układu wykonawczego budżetu gminy Wręczyca Wielka na 2005 r.

4.
0152/4/05
16.02.2005 r.
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
5.
0152/5/05
21.02.2005 r.
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.

6.
0152/6/05
25.02.2005 r.
zmian w układzie wykonawczym gminy na rok 2005.

7.
0152/7/05
03.03.2005 r.
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
8.
0152/8/05
03.03.2005 r.
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

9.
0152/9/05
07.03.2005 r.
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami  
10.
0152/10/05
23.03.2005 r.
przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

11.
0152/11/05
29.03.2005 r.
ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kulejach.

12.
0152/12/05
31.03.2005 r.
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdzialami i paragrafami.

13.
0152/13/05
31.03.2005 r.
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

14.
0152/14/05
01.04.2005 r.
powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka

15.
0152/15/05
05.04.2005 r. 
ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
16.
0152/16/05
12.04.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
17.
0152/17/05
18.04.2005 r.
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
18.
0152/18/05
19.04.2005 r. 
dokonania zmian do Zarzą                                               dzenia Nr 0152/17/05 Wójta Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
19.
0152/19/05
19.04.2005 r. 
udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
20.
0152/20/05
21.04.2005 r.
ogłoszenia wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Klepaczce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
21.
0152/21/05
22.04.2005 r.
rezygnacji z prawa pierwokupu.

22.
0152/22/05
22.04.2005 r. 
rezygnacji z prawa pierwokupu.

23.
0152/23/05
25.04.2005 r.
w sprawie zamian składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Wręczycy  Wielkiej.
24.
0152/24/05
29.04.2005 r.
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku.

25.
0152/25//05
29.04.2005 r.
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.

26.
0152/26/05
29.04.2005 r.
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
27.
0152/27/05
25.05.2005 r.
udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
28.
0152/28/05
25.05.2005 r.
udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
29.
0152/29/05
31.05.2005 r.
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.
30.
0152/30/05
31.05.2005 r.
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
31.
0152/31/05
02.06.2005 r.
ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Klepaczce.
32.
0152/32/05
14.06.2005 r.
dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych na 2005 rok.
33.
0152/33/05
21.06.2005 r.
powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
34.
0152/34/05
21.06.2005 r.
zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 
35.
0152/35/05
30.06.2005 r.
powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
36.
0152/36/05
30.06.2005 r. 
dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych na 2005 rok.
37.
0152/37/05
30.06.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.
38.
0152/38/05
01.07.2005 r. 
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2005 r. 
39.
0152/36/05
06.07.2005 r. 
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.
40.
0152/40/05
06.07.2005 r.
udzielenia upoważnienia.

41.
0152/41/05 
06.07.2005 r.
udzielenia upoważnienia.

42.
0152/42/05
20.07.2005 r. 
ogłoszenia wykazu dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borze Zapilskim w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
43.
0152/43/05
21.07.2005 r. 
powołania komisji odbiorowej dla inwestycji: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz budowa przepompowni ścieków w miejscowości Truskolasy” oraz „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz budowa przepompowni ścieków w miejscowości Truskolasy” – odbiory końcowe.
44.
0152/44/05
29.07.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.
45.
0152/45/05
29.07.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
46.
0152/46/05
08.08.2005 r. 
ogłoszenia wykazu wytypowanych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowych mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – Dom Nauczyciela w Kulejach, ul. Długa 2 i Truskolasach, ul. Szkolna 2. 
47.
0152/47/05
10.08.2005 r. 
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za półrocze 2005 r.
48.
0152/48/05
16.08.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
49.
0152/49/05
17.08.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
50.
0152/50/05
23.08.2005 r. 
ogłoszenia wykazu wytypowanej do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej mieszkalnej w budynkach mieszkalnych – Dom Nauczyciela w Truskolasach, ul. Szkolna 2.
51.
0152/51/05
23.08.2005 r. 
obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Klepaczce.
52.
0152/52/05
23.08.2005 r. 
ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Klepaczce.
53.
0152/53/05
31.08.2005 r. 
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Wręczyca Wielka dla przeprowadzenia głosowania w wyborach parlamentarnych. 
54.
0152/54/05
31.08.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.
55.
0152/55/05
31.08.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
56.
0152/56/05
01.09.2005 r. 
odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Hutce powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach parlamentarnych, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
57.
0152/57/05
14.09.2005 r. 
odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Wręczycy Wielkiej, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach parlamentarnych, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
58.
0152/58/05
14.09.2005 r.
 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Wręczyca Wielka dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
59.
0152/59/05
16.09.2005 r. 
ustalenia terminu, wysokości wadium i powalania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej położonej w Truskolasach – Dom Nauczyciela.
60.
0152/60/05
19.09.2005 r.
odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Truskolasach, powołanej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach parlamentarnych, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
61.
0152/61/05
19.09.2005 r.
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.
 
62.
0152/62/05
19.09.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

63.
0152/63/05
20.09.2005 r.
ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Borze Zapilskim.
64.
0152/64/05
21.09.2005 r. 
udzielenia upoważnienia.

65.
0152/65/05
21.09.2005 r. 
zakładowego planu kont budżetu gminy i jednostek budżetowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.
66.
0152/66/05
22.09.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

67.
0152/67/05
28.09.2005 r. 
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.
68.
0152/68/05
30.09.2005 r. 
dokonania zmian do Zarządzenia Nr 0152/62/05 Wójta Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
69.
0152/69/05
30.09.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
70.
0152/70/05
30.09.2005 r. 
opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 r. 
71.
0152/71/05
05.10.2005 r. 
powołania komisji w celu dokonania przeglądu, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej w gminie Wręczyca Wielka.
72.
0152/72/05
06.10.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

73.
0152/73/05
06.10.2005 r. 
wyznaczenia Koordynatora Gminnego d/s zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych oraz osób funkcyjnych do opracowania dokumentacji.
74.
0152/74/05
14.10.2005 r. 
odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 we Wręczycy Wielkiej, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
75.
0152/75/05
20.10.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

76.
0152/76/05
31.10.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

77.
0152/77/05
31.10.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

78.
0152/78/05
31.10.2005 r.
opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Wręczyca Wielka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
79.
0152/79/05
08.11.2005 r. 
projektu budżetu gminy na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego objaśnieniami.

80.
0152/80/05
14.11,2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

81.
0152/81/05
14.11.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

82.
0152/82/05
15.11.2005 r. 
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

83.
0152/83/05
15.11.2005 r. 
udzielenia upoważnienia.

84.
0152/84/05
15.11.2005 r. 
udzielenia upoważnienia.

85.
0152/85/05
15.11.2005 r. 
wprowadzenia do użytku w Urzędzie Gminy we Wreczycy Wielkiej oprogramowania komputerowego.

86.
0152/86/05
30.11.2005 r. 
zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej.

87.
0152/87/05
30.11.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

88.
0152/88/05
30.11.2005 r. 
zmian w budżecie gminy z tytułu dotacji celowych.

89.
0152/89/05
07.12.2005 r. 
ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne oraz składników czynszu wynikających z ich eksploatacji.

90.
0152/90/05
07.12.2005 r. 
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.

91.
0152/91/05
08.12.2005 r. 
ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Borze Zapilskim.

92.
0152/92/05
12.12.2005 r. 
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt pod garażami.

93.
0152/93/05
19.12.2005 r. 
powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na:
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, łącznikiem i kotłownią na paliwo stałe w m. Borowe Gmina Wręczyca Wielka.

94.
0152/94/05
29.12.2005 r. 
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.

95.
0152/95/05
30.12.2005 r. 
dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami

96.
0152/96/05
30.12.2005 r. 
sporządzenia spisu z natury 

97.
0152/97/05
30.12.2005r.
zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka




Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Wręczyca Wielka za 2005 rok zamyka się na poz. 97.

