Rejestr zarz dze Wójta Gminy Kadzid o
Kadencja 2010-2014
Numer
i data
Zarz dzenia

W sprawie

Termin
Przebieg
wykonania realizacji zarz dzenia

1/10
W sprawie zmiany uchwa y
06.12.2010 r. bud etowej na 2010 rok

Dokonano zmian w uchwale
bud etowej na 2010 rok
zgodnie z zarz dzeniem

2/10
W sprawie przeprowadzenia
14.12.2010 r. inwentaryzacji

Powo ano komisj
inwentaryzacyjn w sk adzie:
1.Grzegorz Raczkowskiprzewodn.
2.Sylwester Marchewkacz onek,
3.Krzysztof Giers-cz onek
W roku bud etowym 2010
zaci ga si kredyt
krótkoterminowy w rachunku
bie cym prowadzonym w
Banku Spó dzielczym w
Kadzidle w wysoko ci
3 000 000,00 z na
sfinansowanie przej ciowego
deficytu bud etu Gminy.

3/10
Zmieniaj ce Zarz dzenie Nr 331/10
14.12.2010 r. Wójta Gminy Kadzid o z dnia 1 lipca
2010 r. w sprawie zaci gni cia
kredytu krótkoterminowego na
pokrycie wyst puj cego w ci gu roku
przej ciowego deficytu bud etu
Gminy na 2010 rok zmienione
Zarz dzeniem Nr 347/10 Wójta
Gminy Kadzid o z dnia 29 wrze nia
2010 r.

Osoba
odpowiedzial
Data
Uwagi
wykonania na za
wykonanie
zarz dzenia
B. Grzyb
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.U.Woj.Maz
w dn.10.12.2010
r.
B. Grzyb

B. Grzyb
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4/10
W sprawie zmiany uchwa y
17.12.2010 r. bud etowej na 2010 rok

Dokonano zmian w uchwale
bud etowej na 2010 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

5/10
W sprawie zmiany uchwa y
23.12.2010 r. bud etowej na 2010 rok

Dokonano zmian w uchwale
bud etowej na 2010 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

6/10
W sprawie zmiany uchwa y
30.12.2010 r. bud etowej na 2010 rok

Dokonano zmian w uchwale
bud etowej na 2010 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

7/11
W sprawie ustalenia Regulaminu
03.01.2011 r. Organizacyjnego Urz du Gminy w
Kadzidle
8/11
W sprawie zmiany uchwa y
17.01.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Przyj to do wiadomo ci i
stosowania

I. Nalewajk

Dokonano zmian w uchwale
bud etowej na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

9/11
W sprawie zmiany uchwa y
26.01.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w uchwale
bud etowej na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

10/11
W sprawie odwo ania skarbnika
31.01.2011 r. Zarz du Spó ki przymusowej dla

Odwo ano Pani W adys aw
Górsk z funkcji skarbnika

G.Raczkowski

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.U.Woj.Maz
w dn.23.12.2010
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.U.Woj.Maz
w dn.29.12.2010
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.U.Woj.Maz
w dn.05.01.2011
r.

2011 rok
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.U.Woj.Maz
w dn.21.01.2011
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.U.Woj.Maz
w dn.31.01.2011
r.
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zagospodarowania Wspólnoty
gruntowej wsi Kadzid o
11/11
W sprawie powo ania skarbnika
31.01.2011 r. zarz du Spó ki przymusowej dla
zagospodarowania Wspólnoty
gruntowej wsi Kadzid o

12/11
W sprawie zasad (polityki)
31.01.2011 r. rachunkowo ci dla realizowanego
projektu pn. „Budowa wodoci gu w
miejscowo ciach Strza ki,
Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek,
Piasecznia, Kolonie Kadzid a i
Kolonie Dylewa wraz z rozbudow
stacji wodoci gowej i kanalizacji
sanitarnej w Kadzidle
13/11
W sprawie zmiany uchwa y
18.02.2011 r. bud etowej na 2011 rok

14/2011
W sprawie wskazania podstawowego
18.02.2011 r. sposobu dokumentowania przebiegu
za atwiania i rozstrzygania spraw oraz
wyznaczenia koordynatora czynno ci
kancelaryjnych w Urz dzie Gminy w
Kadzidle

zarz du Spó ki przymusowej
dla zagospodarowania
Wspólnoty wsi Kadzid o
Na skarbnika zarz du Spó ki
przymusowej dla
zagospodarowania Wspólnoty
gruntowej wsi Kadzid o
powo ano Pana Tadeusza
Bie kowskiego
Przyj to do realizacji

G.Raczkowski

B. Grzyb

Dokonano zmian w uchwale
bud etowej na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

Podstawowych sposobem
dokumentowania przebiegu
za atwiania i rozstrzygania
spraw w Urz dzie Gminy w
Kadzidle jest system
tradycyjny. Na koordynatora
czynno ci kancelaryjnych w
Urz dzie Gminy wyznaczono
Pana Krzysztofa Giers –

U. Rydel

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.U.Woj.Maz
w dn.24.02.2011
r.

3

15/2011
7.03.2011 r.

W sprawie przyznawania nagród za
szczególne osi gni cia na polu
kultury i promocji Gminy Kadzid o

16/2011
W sprawie zmiany uchwa y
07.03.2011 r. bud etowej na 2011 rok

17/2011
W sprawie powo ania komisji
07.03.2011 r. stypendialnej i ustalenia jej zada i
trybu pracy

18/2011
Uchylaj ce uchwa Nr 15/96
21.03.2011 r. Zarz du Gminy Kadzid o z dnia 14
pa dziernika 1998 roku w sprawie
zatwierdzenia statutu wspólnoty
gruntowej wsi Jazgarka
19/2011
w sprawie zmiany uchwa y
21.03.2011 r. bud etowej na 2011 rok

20/2011 r.
W sprawie powo ania Spó ki
22.03.2011 r. przymusowej dla zagospodarowania
Wspólnoty gruntowej wsi Jazgarka

pracownika prowadz cego
archiwum zak adowe
Nagrody przyznaje si z okazji
dni Wesela Kurpiowskiego i
Niedzieli Kadzidla skie oraz
za szczególne osi gni cia na
polu kultury i promocji Gminy
Kadzid o
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

Do sk adu komisji powo ano:
1. Jan Miros aw Kulasik –
przewodn.
2. Mariola Bednarczyk –
cz onek,
3. Wies aw Chrostek - cz onek
Uchylono uchwa w sprawie
zatwierdzenia statutu
wspólnoty gruntowej wsi
Jazgarka
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

S.Marchewka

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
11.03.2011 r.

W.Chrostek

G.Raczkowski

Wys ano do RIO
dn. 25.03.2011 r.
i publikacji w
Dz. U.Woj. Maz.
dn. 30.03.2011 r.

W sk ad zarz du powo ano:
1. Edward niadach
2. Wies aw Golan
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3. Stanis aw Kowalczyk
W sk ad Komisji Rewizyjnej
powo ano:
1. Krzysztof Grala
2. Józef Murzyn
3. Janusz Kowalski
Przyj to do wiadomo ci

B. Grzyb

22/2011
W sprawie sprawozdania rocznego z
29.03.2011 r. wykonania bud etu gminy za 2010
rok

Przyj to do wiadomo ci

B. Grzyb

23/2011
W sprawie zmiany uchwa y
31.03.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

24/2011
W sprawie odwo ania
04.04.2011 r. przewodnicz cego i sekretarza
zarz du spó ki przymusowej dla
zagospodarowania wspólnoty
gruntowej wsi Kadzid o

Odwo ano Pana Stanis awa
Dymerskiego z funkcji
przewodnicz cego spó ki i
Pana Henryka Panusia z
funkcji sekretarza zarz du
spó ki
Do sk adu Zarz du spó ki
powo ano:

G.Raczkowski

21/2011
W sprawie sprawozdania rocznego z
29.03.2011 r. wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2010 rok

25/2011
W sprawie powo ania
04.04.2011 r. przewodnicz cego i sekretarza

Wys ano do RIO
dn. 25.03.2011 r.
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. dn.
25.03.2011 r.
Wys ano do RIO
6.04.2011 r. i
publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. dn.
30.03.2010 r.
Wys ano do RIO
6.04.2011 r. i do
publikacji w Dz.
Urz. Woj. Maz.
w dn. 6.04.2011
r.

G.
Raczkowski
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zarz du spó ki przymusowej dla
zagospodarowania wspólnoty
gruntowej wsi Kadzid o
26/2011
W sprawie og oszenia otwartego
06.04.2011 r., konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w zakresie kultury w
roku 2011
27/2011
W sprawie odwo ania zarz du Spó ki
11.04.2011 r. przymusowej dla zagospodarowania
Wspólnoty gruntowej wsi Chudek

28/2011
W sprawie powo ania zarz du Spó ki
11.04.2011 r. przymusowej dla zagospodarowania
Wspólnoty gruntowej wsi Chudek

29/2011
W sprawie podania do publicznej
26.04.2011 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za I kwarta
2011
30/2011
28.04.2011 r.
31/2011
W sprawie upowa nienia pracownika
02.05.2011 r.
rodka Pomocy Spo ecznej w

1. Kazimierz Dawid –
przewodn.
2. Waldemar aszczych sekretarz
Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

Odwo ano Pana Eugeniusza
Bobi skiego z funkcji
przewodnicz cego zarz du
Spó ki, Pana Stanis awa
Malona z funkcji sekretarza
zarz du Spó ki przymusowej
W sk ad zarz du Spó ki
przymusowej dla
zagospodarowania Wspólnoty
gruntowej wsi Chudek
powo ano:
1. Tadeusz Wi niewski –
Przewodn.
2. Barbara Majk – Skarbnik
3. Kazimierz Malon Sekretarz
Informacj umieszczono na
tablicy informacyjnej Urz du
Gminy i BIP

S.Marchewka

G.Raczkowski

G.
Raczkowski

K.Walendzie
wska

B. Grzyb
Przyj to do wiadomo ci

M.
Bednarczyk
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Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego
do podejmowania dzia wobec
ników alimentacyjnych,
prowadzenia post powa i
wydawania w tych sprawach decyzji
oraz przekazywania do biura
informacji gospodarczej informacji
gospodarczych o zobowi zaniu lub
zobowi zaniach d ników
alimentacyjnych
32/2011
W sprawie upowa nienia pracownika
02.05.2011
rodka Pomocy Spo ecznej w
Kadzidle Pana Tomasza Sucheckiego
do prowadzenia post powa w
sprawach wiadcze z funduszu
alimentacyjnego
33/2011
W sprawie upowa nienia Pana
02.05.2011
Tomasz Sucheckiego – pracownika
rodka Pomocy Spo ecznej w
Kadzidle do prowadzenia post powa
w sprawach wiadcze rodzinnych, a
tak e do wydawania w tych sprawach
decyzji
34/2011
W sprawie powo ania zespo u
02.05.2011 r. interdyscyplinarnego

Przyj to do wiadomo ci

M.
Bednarczyk

Przyj to do wiadomo ci

M.
Bednarczyk

Powo ano Zespó w sk adzie:
1. Mariola Bednarczyk – OPS,
2. Beata Nalewajk –
przedst.GKRPA,
3. Bogdan Bryszewski –
przedst.Policji,
4.Joanna Stachurska –
przedst.O wiaty,
5. Julita K dra-Gryganiec –

M.
Bednarczyk
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35/2011
W sprawie upowa nienia pracownika
04.05.2011 r. Urz du Gminy do wydawania
upomnie w imieniu Wójta

36/2011
W sprawie powo ania komisji
05.05.2011 r. konkursowej do oceny ofert
onych w trybie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie
(j.t.Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz.1536)
w zakresie upowszeniania kultury w
roku 2011

37/2011
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
11.05.2011 r. realizacji zada publicznych z
zakresu kultury w 2011 roku i
udzielenia dotacji podmiotom,
których oferty zosta y wybrane

38/2011
W sprawie sprawozdania
16.05.2011 r. finansowego gminy Kadzid o za
20010 rok

przedst.. Ochr. Zdrowia,
6. Miros aw Boro – przedst..
org. pozarz d.
7.Robert Bietka – kurator
dowy,
8. Joanna Zdrojewska –
kurator s dowy
Upowa niono Pani Teres
Sucheck do wydawania w
imieniu Wójta upomnie w
zakresie podatków i op at
lokalnych
Powo ano komisj
konkursow w sk adzie:
1.Bo ena Grzyb – Skarbnik
Gminy,
2. Urszula Rydel – Sekretarz,
3. Sylwester Marchewka –
prac. UG,
4. Jan Kaczy ski – przedst..
org.pozarz d. „LUKS”
Dylewianka
Udzielono dotacji w
wysoko ci 10 000 z
Kadzidla skiemu
Stowarzyszeniu Kulturalnemu
„BRACTWO” na zadanie pn.
IV Przegl d Kapel
Rockowych „RYKO ISKO”
Przyj to do wiadomo ci

G.Raczkowski

S.Marchewka

S.Marchewka

B.Grzyb

Wys ano do
Przewodnicz ceg
o i radnych Rady
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39/2011
16.05.2011r.

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2011 rok

40/2011
W sprawie informacji za 2010 rok
18.05.2011 r.

41/2011
W sprawie og oszenia otwartego
23.05.2011 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i
zaj sportowych w roku 2011
42/2011
W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2011 rok

43/2011
44/2011
W sprawie wprowadzenia Karty
31.05.2011 r. Audytu Wewn trznego oraz Ksi gi
Procedur Audytu Wewn trznego w
Urz dzie Gminy Kadzid o i
jednostkach organizacyjnych Gminy
Kadzid o
45/2011
W sprawie powo ania komisji
13.05.2011 r. konkursowej do oceny ofert
onych w trybie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Przyj to do wiadomo ci.
Informacj umieszczono na
tablicy og osze Urz du
Gminy i w BIP
Przyj to do realizacji

K.
Wale dziewsk
a

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

Powo ano komisj
konkursow w sk adzie:
1. Bo ena Grzyb – Skarbnik
Gminy,
2. Urszula Rydel – Sekretarz

Gminy
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. dn.
20.05.2011 r.

S. Marchewka

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w
dn.1.06.2011 r.

U.Rydel
U.Rydel

S. Marchewka
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(j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)
w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i zaj sportowych w roku
2011

46/2011
W sprawie zmiany uchwa y
21.06.2011 r. bud etowej na 2011 rok

47/2011
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
28.06.2011 r. realizacji zada publicznych z
zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i zaj sportowych w 2011
roku i udzielenia dotacji podmiotom,
których oferty zosta y wybrane

48/2011
5.07.2011 r.

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2011 rok

Gminy,
3. Sylwester Marchewka –
pracownik UG,
4. Micha Bogda ski –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Stowarzyszenie
Mi ników Ziemi
Kurpiowskiej
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

Udzielono dotacji
nast puj cym podmiotom:
1.”BRACTWO” – 3150 z – I
Kurpiowski Mitting
Lekkoatletyczny,
2. „BRACTWO” – 950 z – I
Kurpiowski Turniej Pi ki
No nej,
3.”DYLEWIANKA” – 3000
– Powszechna Nauka
ywania,
4.”DYLEWIANKA” – 1250
– Rodzinny Fenstyn
Sportowo-Rekreacyjny.
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
27.06.2011 r.
S.Marchewka

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
6.07.2011 r.
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49/2011
W sprawie zmiany uchwa y
22.07.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

50/2011
W sprawie powo ania Komisji
22.07.2011 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego (Bogumi a
Michalak)

Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2. Wielechowska Teresa –
ekspert,
3. Pragacz Alina – ekspert,
3. Ceka a El bieta – dyrektor
szko y,
4. Murawska Iwona –
przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór
pedagogiczny
Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2. Wielechowska Teresa –
ekspert,
3. Pragacz Alina – ekspert,
3. Kojtek Józef – dyrektor
szko y,
4. Murawska Iwona –

W.Chrostek

51/2011
W sprawie powo ania Komisji
22.07.2011 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego (Jolanta
Zera)

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
28.07.2011 r.

W. Chrostek
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52/2011
W sprawie podania do publicznej
22.07.2011 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu Gminy Kadzid o za II
kwarta 2011 r.
53/2011
W sprawie zmiany uchwa y
1.08.2011 r. bud etowej na 2011 rok

54/2011
3.08.2011 r.

W sprawie powierzenia stanowiska
Dyrektora Placówek O wiatowych w
Kadzidle

55/2011
4.08.2011 r.

W sprawie powo ania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego (Sylwia
odarczyk)

przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór
pedagogiczny
Informacj umieszczono na
tablicy og osze Urz du
Gminy oraz w BIP

K.Walendzie
wska

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

Powierzono stanowisko
Dyrektora ZPO w Kadzidle
Pani Ewie Gra ynie
Bednarczyk na okres
od.1.09.2011 r. do 31.08.2016
r.
Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2. Wielechowska Teresa –
ekspert,
3. Mielnicka Anna – ekspert,
4. Bednarczyk Ewa – dyrektor
szko y,
5. Jarka Bogumi a –
przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór

W. Chrostek

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
4.08.2011 r.

W.Chrostek
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56/2011
4.08.2011 r.

W sprawie powo ania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego (El bieta
Hy y-Bogda ska)

57/2011
4.08.2011 r.

W sprawie powo ania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego (Marta
Filochowska)

pedagogiczny,
6. Dawidczyk Barbara –
przedstawiciel ZNP
Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2. Wielechowska Teresa –
ekspert,
3. Mielnicka Anna – ekspert,
4. Prusaczyk Halina –
dyrektor szko y,
5. Jarka Bogumi a –
przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór
pedagogiczny
Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2. Wielechowska Teresa –
ekspert,
3. Mielnicka Anna – ekspert,
4. Mikulska Anna – dyrektor
szko y,
5. Jarka Bogumi a –
przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór

W. Chrostek

W. Chrostek
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pedagogiczny,
6. Dawidczyk Barbara –
przedstawiciel ZNP
58/2011
W sprawie informacji o przebiegu
11.08.2011 r. wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I pó rocze 2011
r.
60/2011
W sprawie zmiany uchwa y
11.08.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Informacj przes ano radnym
w materia ach na sesj Rady
Gminy

B. Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
12.08.2011 r.

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

61/2011
W sprawie zmiany uchwa y
22.08.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 17.08.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz w dniu
17.08.2011 r.
Wys ano do RIO
dn. 22.08.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz w dniu
29.08.2011 r.

62/2011
W sprawie wyra enia zgody na
30.08.2011 r. sprzeda cz ci wspólnoty gruntowej
wsi Kadzid o

Wyra ono zgod na sprzeda
Panu Edwardowi Majk dzia ki
o pow. 0,0311 ha po onej w
Kadzidle stanowi cej cz
wspólnoty gruntowej wsi
Kadzid o
Wyra ono zgod na
przekazanie darowizn dzia ki
o pow. 0,0165 ha na w asno
Gminy Kadzid o stanowi cej
cz
wspólnoty gruntowej
wsi Kadzid o

K.Hymkowsk
a

63/2011
W sprawie wyra enia zgody na
30.08.2011 r. przekazanie w formie darowizny
cz ci wspólnoty gruntowej wsi
Kadzid o

K.Hymkowsk
a
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64/2011
30.08.2011 r.
65/2011
W sprawie zmiany uchwa y
08.09.2011 r. bud etowej na 2011 rok

B.Grzyb
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

Przyj to do wiadomo ci i
stosowania

T. Parzych

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 03.10.2011 r.

B.Grzyb

69/2011
W sprawie zmiany uchwa y
06.10.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

70/2011
W sprawie zmiany uchwa y
21.10.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok

B.Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 06.10.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
06.10.2011 r.
Wys ano do RIO
dn. 12.10.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
12.10.2011 r.
Wys ano do RIO
dn. 27.10.2011 r.

66/2011
W sprawie powo ania sk adów
19.09.2011 r. osobowych obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej zarz dzonych na dzie 9
pa dziernika 2011 roku
67/2011
W sprawie zmiany uchwa y
27.09.2011 r. bud etowej na 2011 rok
68/2011
W sprawie zmiany uchwa y
30.09.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Wys ano do RIO
dn. 08.09.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
14.09.2011 r.
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zgodnie z zarz dzeniem

71/2011
W sprawie powo ania Komisji do
28.10.2011 r. dokonania odbioru ko cowego
zadania pod nazw ”Rozbudowa
stacji wodoci gowej w Kadzidle”,
cego cz ci zadania
inwestycyjnego pn.”Budowa
wodoci gu w miejscowo ciach
Strza ki, Brzozówka, Chudek, Gleba,
Kierzek, Piasecznia, Kolonie
Kadzid a i Kolonie Dylewa wraz z
rozbudow stacji wodoci gowej i
kanalizacji sanitarnej w Kadzidle”.
72/2011
W sprawie podania do publicznej
28.10.2011 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za III
kwarta 2011
73/2011
W sprawie powo ania komisji
08.11.2011 r. przetargowej do przeprowadzania
przetargów oraz rokowa na Zycie
nieruchomo ci stanowi cych
asno Gminy Kadzid o

74/2011
W sprawie zmiany uchwa y
14.11.2011 r. bud etowej na 2011 rok

i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
27.10.2011 r.

Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. Zamawiaj cy:
- Wies aw Nasiadka,
- Kazimierz Bielski.
2. Wykonawca:
- Józef cibek.

K.Bielski

Informacj umieszczono na
tablicy informacyjnej Urz du
Gminy oraz w BIP

K.Walendzie
wska

Powo ano komisj
przetargow w sk adzie:
1. Grzegorz Raczkowski –
przewodnicz cy,
2. Urszula Rydel – cz onek,
3. Wies aw Nasiadka –
cz onek,
4. Krystyna Hymkowska cz onek
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

K.
Hymkowska

B. Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 17.11.2011 r.
i publikacji w
16

75/2011
W sprawie przed enia projektu
14.11.2011 r. uchwa y w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej i projektu
uchwa y bud etowej na 2012 rok

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

B. Grzyb

76/2011
W sprawie zmiany uchwa y
18.11.2011. r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

77/2011
W sprawie ustalenia Regulaminu
18.11.2011 r. Organizacyjnego Urz du Gminy w
Kadzidle
78/2011
W sprawie zmiany uchwa y
25.11.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Przyj to do wiadomo ci

U.Rydel

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

Powo ano komisj
inwentaryzacyjn w sk adzie:
1.Grzegorz Raczkowski –
przewodnicz cy,
2. Teresa Parzych – cz onek,
3. Kazimierz Bielski - cz onek
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

79/2011
W sprawie przeprowadzenia
09.12.2011 r. inwentaryzacji

80/2011
W sprawie zmiany uchwa y
09.12.2011 r. bud etowej na 2011 rok

B. Grzyb

Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
17.11.2011 r.
Wys ano do RIO
dn. 15.11.2011 r.
i przekazano
Przewodnicz ce
mu Rady Gminy
Wys ano do RIO
dn. 24.11.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
24.11.2011 r.

Wys ano do RIO
dn. 29.11.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
29.11.2011 r.

Wys ano do RIO
dn. 13.12.2011 r.
i publikacji w
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81/2011
W sprawie zmiany uchwa y
14.12.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z uchwa

B. Grzyb

82/2011
W sprawie gospodarki transportowej
22.12.2011 r. w Ochotniczych Stra ach Po arnych
dzia aj cych na terenie gminy
Kadzid o
83/2011
W sprawie zmiany uchwa y
23.12.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

Z.Parzych

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z uchwa

B.Grzyb

84/2011
W sprawie ustalenia stawek czynszu
28.12.2011 r. regulowanego za 1 m2 powierzchni
ytkowej lokali wchodz cych w
sk ad mieszkaniowego zasobu Gminy
85/2011
W sprawie zmiany uchwa y
29.12.2011 r. bud etowej na 2011 rok

Przyj to do wiadomo ci i
stosowania

K.Giers

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z uchwa

B.Grzyb

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z uchwa

B.Grzyb

86/2012
W sprawie zmiany uchwa y
16.01.2012 r. bud etowej na 2011 rok

Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
13.12.2011 r.
Wys ano do RIO
dn. 20.12.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
20.12.2011 r.

Wys ano do RIO
dn. 29.12.2011 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
29.12.2011 r.

Wys ano do RIO
dn. 04.01.2012 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
04.01.2012 r.
Wys ano do RIO
dn. 20.01.2012 r.
i publikacji w
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87/2012
W sprawie zmiany uchwa y
03.02.2012 r. bud etowej na 2011 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2011 rok
zgodnie z uchwa

B.Grzyb

88/2012
W sprawie powo ania komisji do
03.02.2012 r. dokonania inwentaryzacji i
zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej

Powo ano komisj w sk adzie:
1.Urszula Rydelprzewodnicz ca.
2.Barbara Pabich-cz onek,
3.Bo ena Grzyb-cz onek,
4.Wies aw Nasiadka-cz onek,
5.Krzysztof Giers-cz onek
Wydzier awiono na okres 3
lat cz
dzia ki gruntu w
Piaseczni dla Pa stwowego
Instytutu Geologicznego
Pa stwowego Instytutu
Badawczego w Warszawie
pod wykonanie otworów
obserwacyjnych wód
podziemnych za kwot 700 z
rocznie
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

K.Giers

89/2012
W sprawie wydzier awienia cz ci
21.02.2012 r. dzia ki gruntu stanowi cej mienie
komunalne gminy Kadzid o

90/2012
20.03.2012r.

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2012 rok

Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
20.01.2012 r.
Wys ano do RIO
dn. 08.02.2012 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
08.02.2012 r.

K.Hymkowsk
a

B.Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 26.03.2012 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
26.03.2012 r.
19

Sprawozdanie przekazano
Przewodnicz cemu RG w
dniu 28.03.2012 r.
Sprawozdanie przekazano
Przewodnicz cemu RG w
dniu 28.03.2012 r.

B.Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 29.03.2012 r.

B.Grzyb

93/2012
W sprawie zmiany uchwa y
30.03.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 29.03.2012 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
28.03.2012 r.
Wys ano do RIO
dn. 4.04.2012 r. i
publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w dniu
4.04.2012 r.

94/2012
W sprawie og oszenia otwartego
11.04.2012 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w obszarze kultura w
roku 2012

Og oszono konkurs na
zadanie: „Edukacja dzieci i
odzie y w ró nych
formach” na kwot 10.000,00

S.Marchewka

95/2012
W sprawie zmiany uchwa y
16.04.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

96/2012
W sprawie ustalenia redniej
16.04.2012 r. powierzchni gospodarstwa rolnego w
gminie Kadzid o na rok 2012

rednia powierzchnia
gospodarstwa rolnego w
gminie Kadzid o wg stanu na
dzie 31.12.2011 r. wynosi
7,48 ha gruntów rolnych
Powo ano komisje w sk adzie:
1.Bo ena Grzyb – Skarbnik

K.Giers

91/2012
28.03.2012r.
92/2012
28.03.2012r.

W sprawie sprawozdania rocznego z
wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2011 rok
W sprawie sprawozdania rocznego z
wykonania bud etu gminy za 2011
rok

97/2012
W sprawie powo ania komisji
25.04.2012 r. konkursowej do oceny ofert

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w
dn.20.04.2012r.

S.Marchewka
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onych w trybie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536
z pó n. zm.) w obszarze kultura w
gminie Kadzid o w roku 2012

98/2012
W sprawie zmiany uchwa y
27.04.2012 r. bud etowej na 2012 rok

99/2012
W sprawie podania do publicznej
27.04.2012 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za I kwarta
2012 roku
100/2012
W sprawie sprawozdania
30.04.2012 r. finansowego gminy Kadzid o za 2011
rok
101/2012
W sprawie og oszenia otwartego
9.05.2012 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w obszarze
upowszechniania kultury fizycznej i
zaj sportowych w roku 2012
102/2012
W sprawie okresowych ocen
9.05.2012 r. pracowników Urz du Gminy
Kadzid o i kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy
103/2012
W sprawie zmiany uchwa y

Gminy,
2. Urszula Rydel – Sekretarz
Gminy,
3. Sylwester Marchewka –
pracownik Urz du Gminy,
Micha Bogda ski –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Stowarzyszenie
Mi ników Ziemi
Kurpiowskiej
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Informacj umieszczono na
tablicy og osze w Urz dzie
Gminy i w BIP

K.Walendzie
wska

Sprawozdanie przekazano
Radzie Gminy

B.Grzyb

Przyj to do realizacji

S.Marchewka

Przyj to do realizacji

U.Rydel

Dokonano zmian w bud ecie

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w
dn.30.04.2012r.

Wys ano do RIO
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17.05.2012 r. bud etowej na 2012 rok

gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

104/2012
W sprawie informacji za 2011 rok
25.05.2012 r.

Informacj umieszczono na
tablicy og osze w Urz dzie
Gminy i w BIP
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

105/2012
W sprawie zmiany uchwa y
28.05.2012 r. bud etowej na 2012 rok

106/2012
W sprawie powo ania komisji
31.05.2012 r. konkursowej do oceny ofert
onych w trybie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia alno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536
z pó n. zm.) w obszarze
upowszechnianie kultury fizycznej i
zaj sportowych w roku 2012

107/2012
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
12.06.2012 r. realizacji zada publicznych w
obszarze kultura w 2012 roku i
udzielenia dotacji podmiotom,
których ofert zosta y wybrane
108/2012
W sprawie zmiany uchwa y
14.06.2012 r. bud etowej na 2012 rok

i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w
dn.23.05.2012r.
K.Walendzie
wska
B.Grzyb

Powo ano komisje w sk adzie:
1.Bo ena Grzyb – Skarbnik
Gminy,
2. Urszula Rydel – Sekretarz
Gminy,
3. Sylwester Marchewka –
pracownik Urz du Gminy,
Micha Bogda ski –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Stowarzyszenie
Mi ników Ziemi
Kurpiowskiej
Przyj to do realizacji

S.Marchewka

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w
dn.30.05.2012r.

S.Marchewka

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
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Maz. w
dn.20.06.2012r.
109/2012
W sprawie zaci gni cia kredytu
19.06.2012 r. krótkoterminowego na pokrycie
wyst puj cego w ci gu roku
przej ciowego deficytu bud etu
Gminy na 2012 rok

110/2012
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
22.06.2012 r. realizacji zada publicznych w
obszarze upowszechnianie kultury
fizycznej i zaj sportowych w 2012
roku i udzielenia dotacji podmiotom,
których oferty zosta y wybrane

111/2012
Zmieniaj ce uchwa w sprawie
27.06.2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kadzid o na lata 2012 - 2023
112/2012
W sprawie zmiany uchwa y
27.06.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Zaci gni to kredyt
krótkoterminowy w Banku
Spó dzielczym w Kadzidle w
wysoko ci 1 500 000,00 z na
sfinansowanie przej ciowego
deficytu bud etu Gminy.
Ca kowita sp ata kredytu
nast pi do dnia 31 grudnia
2012 roku
Udzielono dotacji
nast puj cym podmiotom:
1.Kadzidla skie
Stowarzyszenie Kulturalne
„BRACTWO” na zadanie pn.:
-Kurpiowski Turniej
Siatkówki Pla owej – 3000 z ,
- II Kurpiowski Mitting
Lekkoatletyczny – 3000 z ,
2. Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Dylewianka” na
zadanie pn.:
-Rodzinny Festyn SportowoRekreacyjny – 4000 z .
Dokonano zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2012 –
2023 zgodnie z zarz dzeniem
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

T.Suchecka

S.Marchewka

B. Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
03.07.2012 r.

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
23

Maz. w
dn.03.07.2012r.
113/2012
Zmieniaj ce Zarz dzenie Nr
02.07.2012 r. 354/2010 Wójta Gminy Kadzid o z
dnia 27 pa dziernika 2010 roku w
sprawie wprowadzenia w ycie zasad
(polityki) rachunkowo ci i
zak adowego planu kont
114/2012
W sprawie zmiany uchwa y
17.07.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

B. Grzyb

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

115/2012
W sprawie wyra enia zgody na
17.07.2012 r. odwo ania darowizny

Wyra ono zgod na
odwo anie przez Zarz d
Spó ki przymusowej dla
zagospodarowania Wspólnoty
Gruntowej wsi Kadzid o na
rzecz Skarbu Pa stwa
darowizny zabudowanej
nieruchomo ci o pow. 0,24 ha
w obr bie 0011-Kadzid o
Wyra ono zgod na
zaci gni cie zobowi za do
wysoko ci 7000,00 z

K.Hymkowsk
a

116/2012
W sprawie wyra enia zgody na
17.07.2012 r. ustalenie najwy szej sumy
zobowi za jakie mo e zaci gn
zarz d Spó ki przymusowej dla
zagospodarowania Wspólnoty
gruntowej wsi Kadzid o
117/2012
W sprawie podania do publicznej
30.07.2012 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu

Informacj umieszczono na
tablicy informacyjnej Urz du

Wys ano do RIO
w dniu
23.07.2012 r.
i publikacji w
Dz.Urz. Woj.
Maz. w
dn.20.07.2012r.

K.Hymkowsk
a

K.Wale dzie
wska
24

118/2012
6.08.2012 r.

bud etu gminy Kadzid o za II kwarta
2012 r.
W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2012 rok

119/2012
W sprawie powo ania Komisji
13.08.2012 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

120/2012
W sprawie powo ania Komisji
13.08.2012 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

121/2012
W sprawie powo ania Komisji
13.08.2012 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

Gminy w Kadzidle oraz w BIP
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 20121 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przew.
2.Cicha ucja – ekspert
3.Mielnicka Anna – ekspert
4.Janina Baku a – dyrektor
szko y
5.Murawska Iwona
6.Dawidczyk Barbara
Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przew.
2.Cicha ucja – ekspert
3.Mielnicka Anna – ekspert
4.El bieta Ceka a – dyrektor
szko y
5.Murawska Iwona
Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przew.
2.Cicha ucja – ekspert
3.Mielnicka Anna – ekspert

W. Chrostek

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
10.08.2012 r.

W. Chrostek

W. Chrostek
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122/2012
W sprawie zmiany uchwa y
16.08.2012 r. bud etowej na 2012 rok

123/2012
W sprawie informacji o przebiegu
27.08.2012 r. wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I pó rocze 2012
r.
124/2012
W sprawie informacji o przebiegu
27.08.2012 r. wykonania bud etu gminy Kadzid o
za I pó rocze 2012 rok i informacji o
kszta towaniu si wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsi wzi do
wieloletniej prognozy finansowej
125/2012
W sprawie zmiany uchwa y
29.08.2012 r. bud etowej na 2012 rok

126/2012
W sprawie powo ania pe ni cego
03.09.2012 r. obowi zki Dyrektora Centrum
Kultury Kurpiowskiej im. Ks.
Mieczys awa Mieszki
127/2012
W sprawie powierzenia obowi zków
07.09.2012 r. Dyrektora Szko y Podstawowej w
Siarczej ce

4.Prusaczyk Halina – dyrektor
szko y
5.Murawska Iwona
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 20121 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
22.08.2012 r.
Wys ano do RIO
w dniu
27.08.2012 r.

Przyj to do wiadomo ci i
wys ano do radnych wraz z
materia ami na sesj

B. Grzyb

Przyj to do wiadomo ci i
wys ano do radnych wraz z
materia ami na sesj

B.Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
27.08.2012 r.

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
03.09.2012 r.

Na pe ni cego obowi zki
Dyrektora CKK w Kadzidle
powo ano Pana Grzegorza
Parzych na czas okre lony od
04.09.2012 r. do 30.09.2012 r.
Obowi zki Dyrektora Szko y
Podstawowej w Siarczej ce
powierzono Pani Beacie

I.Nalewajk

W.Chrostek
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128/2012
W sprawie zmiany uchwa y
07.09.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Dr ek na czas od 07.09.2012
r. do 31.10.2012 r.
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

W.Chrostek

129/2012
W sprawie przeprowadzenia
14.09.2012 r. konkursu na stanowisko Dyrektora
Szko y Podstawowej w Siarczej ce
130/2012
W sprawie zmiany uchwa y
19.09.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Og oszono konkurs na
stanowisko Dyrektora Szko y
Podstawowej w Siarczej ce
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

131/2012
W sprawie powo ania komisji
20.09.2012 r. stypendialnej i ustalenia jej zada i
trybu pracy

Powo ano komisje w sk adzie:
1. Przewodnicz cy – Jan
Miros aw Kulasik,
2. Cz onek – Mariola
Bednarczyk,
3. Cz onek – Wies aw
Chrostek

W. Chrostek

132/2012
W sprawie przed enia terminu
28.09.2012 r. sk adania wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego

Zarz dzono dodatkowy termin
sk adania wniosków o
stypendium szkolne od dnia
1.10.2012 r. do dnia
15.10.2012 r.
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

W.Chrostek

133/2012
W sprawie zmiany uchwa y
28.09.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
13.09.2012 r.

B. Grzyb

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
25.09.2012 r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
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Maz. w dniu
4.10.2012 r.
134/2012
W sprawie powo ania Dyrektora
28.09.2012 r. Centrum Kultury Kurpiowskiej im.
Ks. Mieczys awa Mieszki w Kadzidle

135/2012
1.10.2012 r.

W sprawie powo ania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora
Szko y Podstawowej w Siarczej ce

136/2012
Zmieniaj ca uchwa w sprawie
10.10.2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na stanowisko Dyrektora
CKK im. Ks. Mieszki w
Kadzidle powo ano Pana
Grzegorza Parzych na okres
od 1.10.2012 r. do 30.09.2016
r.
Powo ano komisj
konkursow w sk adzie:
1.Dariusz ukaszewskiprzew.przedst.org.prow.
2.Urszula Rydelprzedst.org.prow.
3.Grzegorz
Raczkowskprzedsta.org.prow.
4.Teresa Michalakprzedst.nadz.pedag.
5.Jolanta Stachurskaprzedst.nadz.pedag.
6.Urszula ChmielewskaKrystian-przedst.rady ped.
7.Marzena Aptacyprzeds,rodziców,
8.Barbara Dawidczyk przedst.ZNP,
9.Micha Sebastian Giersprzedst.o wiaty

Dokonano zmian w
Wieloletniej Prognozie

I.Nalewajk

W.Chrostek

B.Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 16.10.2012 r.
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Gminy Kadzid o na lata 2012-2023
137/2012
W sprawie zmiany uchwa y
10.10.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Finansowej na lata 2012 –
2023 zgodnie z zarz dzeniem
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

138/2012
W sprawie zmiany uchwa y
17.10.2012 r. bud etowej na 2012 rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

139/2012
W sprawie powierzenia stanowiska
19.10.2012 r. dyrektora Szko y Podstawowej w
Siarczej ce

Stanowisko Dyrektora Szko y
Podstawowej w Siarczej ce
powierzono Pani Beacie
Dr ek na okres od 1.11.2012
r. do 31.08.2017 r.
Powo ano komisj w sk adzie:
1. Zamawiaj cy:
a) Wies aw Nasiadka –
kierownik referatu ds.
inwestycji gminnych,
b) Kazimierz Bielski –
inspektor d.s. inwestycji
gminnych,
2. Wykonawca:
Waldemar Mróz – kierownik
budowy

W.Chrostek

140/2012
W sprawie powo ania Komisji do
19.10.2012 r. dokonania odbioru ko cowego
zadania pod nazw : „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla msc.
Kadzid o oraz Rozbudowa sieci
wodoci gowej w Kadzidle, Cz
Nr
1 – Kanalizacja sanitarna
grawitacyjno – ci nieniowa z
przy czami w msc. Kadzid o”,
cego cz ci zadania
inwestycyjnego pn. „Kanalizacja
sanitarna dla msc. Kadzid o –
centrum i osiedle Podtatarze z
rozbudow oczyszczalni cieków i
wodoci gi w Kadzidle”

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
16.10.2012 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
23.10.2012 r.

K.Bielski
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Powo ano komisj w sk adzie:
1. Zamawiaj cy:
a) Wies aw Nasiadka –
kierownik referatu ds.
inwestycji gminnych,
b) Kazimierz Bielski –
inspektor d.s. inwestycji
gminnych,
2. Wykonawca:
odzimierz Nowak –
kierownik budowy
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

K.Bielski

143/2012
W sprawie podania do publicznej
26.10.2012 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za III
kwarta 2012 roku
144/2012
W sprawie zmiany uchwa y
12.11.2012 r. bud etowej na 2012 r.

Informacj umieszczono na
tablicy informacyjnej Urz du
Gminy w Kadzidle oraz w BIP

K.Walendzie
wska

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

145/2012
W sprawie przed enia projektu
15.11.2012 r. uchwa y w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej i projektu
uchwa y bud etowej na 2013 rok
146/2012
W sprawie przegl du dokumentów
15.11.2012 r. zawieraj cych informacje niejawne w
zakresie zmiany lub zniesienia

Zarz dzenie przekazano
Przewodnicz cemu RG w
dniu 15.11.2012 r. i przes ano
radnym w dniu 19.11.2012 r.
Do przegl du wytworzonych
dokumentów niejawnych
powo ano komisj w sk adzie:

B. Grzyb

141/2012
W sprawie powo ania Komisji do
24.10.2012 r. dokonania odbioru ko cowego
zadania pn.”Zaprojektowanie i
rozbudowa oczyszczalni cieków w
Kadzidle”, b cego cz ci zadania
inwestycyjnego pn.”Kanalizacja
sanitarna dla msc. Kadzid o –
centrum i osiedle Podtatarze z
rozbudow oczyszczalni cieków i
wodoci gu w Kadzidle”
142/2012
26.10.2012

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2012 rok

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
31.10.2012 r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
16.11.2012 r.
Wys ano do RIO
w dniu
15.11.2012 r.

Z.Parzych
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klauzuli tajno ci „poufne” i
„zastrze one” oraz zmiany okresu ich
ochrony

147/2012
W sprawie zmiany uchwa y
15.11.2012 r. bud etowej na 2012 r.

1) Urszula Rydel
przewodnicz cy komisji,
2) Zdzis aw Parzych –
pe nomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych,
3) Teresa Parzych – cz onek
komisji
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

148/2012
W sprawie zmiany uchwa y
15.11.2012 r. bud etowej na 2012 r.

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

149/2012
26.11.2012

Ustalono dzie 24 grudnia
2012 r. (poniedzia ek) dniem
wolnym od pracy dla kobiet
zatrudnionych w Urz dzie
Gminy w Kadzidle.
Odpracowanie dnia wolnego
od pracy nast pi o
w dniu 1. 12.2012 r. (sobota)
w godzinach od 800 do 1600
Powo ano komisj
inwentaryzacyjn w sk adzie:
1) Urszula Rydel –
Przewodnicz cy,
2) Murawska Maria – cz onek,
3) Parzych Teresa - cz onek

I.Nalewajk

W sprawie ustanowienia dla
pracowników Urz du Gminy w
Kadzidle dnia wolnego od pracy i
ustalenia terminu jego odpracowania

150/2012
W sprawie przeprowadzenia
26.11.2012 r. inwentaryzacji

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
21.11.2012 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
28.11.2012 r.

K.Walendzie
wska
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151/2012
W sprawie zmiany uchwa y
05.12.2012 r. bud etowej na 2012 r.

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

152/2012
W sprawie zmiany uchwa y
10.12.2012 r. bud etowej na 2012 r.

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

153/2012
W sprawie zmiany uchwa y
14.12.2012 r. bud etowej na 2012 r.

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

154/2012
W sprawie zmiany Zarz dzenia nr
14.12.2012 r. 82/2011 w sprawie gospodarki
transportowej w Ochotniczych
Stra ach Po arnych dzia aj cych na
terenie gminy Kadzid o z dnia 22
grudnia 2011 roku

Dokonano zmian norm
podstawowych zu ycia paliwa
(NP) dla pojazdów i sprz tu
silnikowego eksploatowanego
przez Ochotnicze Stra e
Po arne dzia aj ce na terenie
Gminy Kadzid o
Dokonano zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kadzid o
na lata 2012 – 2023 zgodnie z
zarz dzeniem
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

Z.Parzych

155/2012
Zmieniaj ce uchwa w sprawie
27.12.2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kadzid o na lata 2012-2023

156/2012
W sprawie zmiany uchwa y
27.12.2012 r. bud etowej na 2012 r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
11.12.2012 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
14.12.2012 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz.Urz.Woj.
Maz. w dniu
20.12.2012 r.

B. Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
02.01.2013 r.

B. Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
02.01.2013 r. i
publikacji w Dz.
Urz. Woj. Maz.
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w dniu
02.01.1913 r.
157/2012
W sprawie szczegó owych zasad i
27.12.2012 r. trybu przeprowadzania kontroli i
oceny realizacji zada publicznych
przez organizacje pozarz dowe
158/2012
W sprawie przeprowadzenia
27.12.2012 r. inwentaryzacji

159/2012
Zmieniaj ce uchwa w sprawie
31.12.2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kadzid o na lata 2012 - 2023

160/2012
W sprawie zmiany uchwa y
31.12.2012 r. bud etowej na 2012 r.

161/2012
W sprawie ustalenia stawek czynszu
31.12.2012 r. regulowanego za 1 m2 powierzchni
ytkowej lokali wchodz cych w
sk ad mieszkaniowego zasobu Gminy
162/2013
3.01.2013 r.

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2013 r.

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

S. Marchewka

Powo ano komisj
inwentaryzacyjn w sk adzie:
1.Grzegorz Raczkowski –
przewodnicz cy,
2. Teresa Parzych – cz onek,
3. Kazimierz Bielski - cz onek
Dokonano zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kadzid o
na lata 2012 – 2023 zgodnie z
zarz dzeniem
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2012 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

Ustala si stawk czynszu
regulowanego za 1 m2
powierzchni u ytkowej lokali
mieszkalnych w wysoko ci
2z.
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

K.Giers

B.Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
04.01.2013 r.

Wys ano do RIO
w dniu
04.01.2013 r.
I publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
18.01.2013 r.

B.Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
09.01.2013 r. i
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publikacji w Dz.
Urz. Woj. Maz.
w dniu
17.01.1913 r.
Przyj to do wiadomo ci

U.Rydel

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

165/2013
W sprawie zmiany uchwa y
21.01.2013 r. bud etowej na 2013 r.

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

166/2013
W sprawie ustalenia zasad wyp aty
30.01.2013 r. ekwiwalentu pieni nego
przys uguj cego cz onkom
ochotniczej stra y po arnej z gminy
Kadzid o w dzia aniu ratowniczym
lub szkoleniu po arniczym
167/2013
W sprawie zmiany uchwa y
5.02.2013 r. bud etowej na 2013 r.

Przyj to do wiadomo ci

Z. Parzych

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

168/2013
W sprawie zasad i planu
15.02.2013 r. dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szko ach i
placówkach prowadzonych przez

Przyj to do wiadomo ci i
stosowania

W.Chrostek

163/2013
3.01.2013 r.

W sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urz du Gminy w
Kadzidle
164/2013
W sprawie zmiany uchwa y
21.01.2013 r. bud etowej na 2013 r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
22.01.1913 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
01.02.1913 r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
11.02.1913 r.
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Gmin Kadzid o w 2013 roku
169/2013
W sprawie powo ania Gminnej
21.02.2013 r. Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych

170/2013
5.03.2013 r.

W sprawie powo ania Gminnej
Komisji Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych w Kadzidle

171/2013
8.03.2013 r.

W sprawie powo ania zespo u
interdyscyplinarnego

Powo ano komisj w sk adzie
:
1. Krzysztof Kolator –
przewodn.
2. Beata Nalewajk – cz onek,
3. Mariola Bednarczyk cz onek
Powo ano komisj w sk adzie
:
1. Ewa Kuligowska –
przewodn.
2. Beata Nalewajk – cz onek,
3. Mariola Bednarczyk –
cz onek,
4. Krzysztof Kolator - cz onek
Powo ano zespó w sk adzie:
1. Mariola Bednarczyk –
przedstawiciel OPS,
2. Beata Nalewajk –
przedstawiciel GKRPA,
3. Dariusz Klik –
przedstawiciel policji,
4. Jolanta Stachurska –
przedstawiciel o wiaty,
5. Julita K dra-Gryganiec –
przedstawiciel ochrony
zdrowia,
6. Grzegorz Parzych –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej,
7. Robert Bietka – kurator

H. Mróz

H. Mróz

M.Bednarczy
k
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dowy,
8. Joanna Zdrojewska –
kurator s dowy
172/2013
W sprawie zmiany uchwa y
13.03.2013 r. bud etowej na 2013 rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

173/2013
W sprawie zmiany regulaminu
21.03.2013 r. Zak adowego Funduszu wiadcze
Socjalnych
174/2013
W sprawie zmiany uchwa y
25.03.2013 r. bud etowej na 2013 rok

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

T. Suchecka

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

Przyj to do wiadomo ci
Sprawozdanie przekazano
Przewodnicz cemu RG i
pozosta ym radnym
Przyj to do wiadomo ci.
Sprawozdanie przekazano
Przewodnicz cemu RG i
pozosta ym radnym

B. Grzyb

175/2013
W sprawie sprawozdania rocznego z
26.03.2013 r. wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2012 rok
176/2013
W sprawie sprawozdania rocznego z
26.03.2013 r. wykonania bud etu gminy Kadzid o
2012 rok

177/2013
4.04.2013 r.

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2013 rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj.
Maz. w dniu
19.03.2013 r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 27.03.2013
r.
Wys ano do RIO
dniu 27.03.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 27.03.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 10.04.2013
r.
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178/2013
W sprawie og oszenia otwartego
12.04.2013 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w obszarze kultura w
gminie Kadzid o na 2013 rok

Przyj to do realizacji

S.Marchewka

179/2013
16.04.2013 r.
180/2013
24.04.2013 r.

Przyj to do realizacji

Z.Parzych

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

181/2013
W sprawie podania do publicznej
25.04.2013 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za I kwarta
2013 r.
182/2013
W sprawie zmiany uchwa y
29.04.2013 r. bud etowej na 2013 rok

Informacj umieszczono na
tablicy og osze w Urz dzie
Gminy i w BIP

K.Wale dzie
wska

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

B. Grzyb

183/2013
W sprawie powo ania komisji
30.04.2013 r. konkursowej

Powo ano komisj
konkursow w sk adzie:
1. Bo ena Grzyb – Skarbnik
Gminy,
2. Urszula Rydel – Sekretarz
Gminy,
3. Sylwester Marchewka –
pracownik Urz du Gminy,
4. Micha Bogda ski –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Stowarzyszenie
Mi ników Ziemi

S.Marchewka

W sprawie opracowania gminnego
planu obrony cywilnej
W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej na 2013 rok

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 29.04.2013
r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 02.05.2013
r.
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184/2013
W sprawie og oszenia otwartego
06.05.2013 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w obszarze
upowszechniania kultury fizycznej i
zaj sportowych w gminie Kadzid o
w roku 2013
185/2013
W sprawie zmiany uchwa y
09.05.2013 r. bud etowej na 2013 rok

186/2013
W sprawie odwo ania ze stanowiska
13.05.2013 r. Dyrektora Szko y Podstawowej im.
w. Stanis awa Kostki w Jazgarce

187/2013
W sprawie odwo ania ze stanowiska
13.05.2013 r. Dyrektora Szko y Podstawowej w
Czarni
188/2013
W sprawie odwo ania ze stanowiska
13.05.2013 r. Dyrektora Szko y Podstawowej w
Siarczej ce
189/2013
W sprawie zmiany Zarz dzenia Nr
14.05.2013 r. 82/2011 w sprawie gospodarki
transportowej w Ochotniczych
Stra ach Po arnych dzia aj cych na
terenie gminy Kadzid o z dnia 22
grudnia 2011 roku
190/2013
W sprawie zmiany uchwa y

Kurpiowskiej
Przyj to do realizacji

S.Marchewka

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

B. Grzyb

Z powodu likwidacji szko y
odwo ano ze stanowiska
Dyrektora szko y Pani
Marzen Pokora z dniem
31.08.2013 r.
Z powodu likwidacji szko y
odwo ano ze stanowiska
Dyrektora szko y Pani Alicj
Duszak z dniem 31.08.2013 r.
Z powodu likwidacji szko y
odwo ano ze stanowiska
Dyrektora szko y Pani Beat
Dr ek z dniem 31.08.2013 r.
Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

W.Chrostek

Dokonano zmian w bud ecie

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 15.05.2013
r.

W.Chrostek

W. Chrostek

Z.Parzych

B. Grzyb

Wys ano do RIO
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16.05.2013 r. bud etowej na 2013 rok

gminy Kadzid o na 2013 rok

191/2013
W sprawie powo ania komisji
23.05.2013 r. konkursowej

S.Marchewka

193/2013
W sprawie zmiany uchwa y
31.05.2013 r. bud etowej na 2013 rok

Powo ano komisj
konkursow w sk adzie:
1. Bo ena Grzyb – Skarbnik
Gminy,
2. Urszula Rydel – Sekretarz
Gminy,
3. Sylwester Marchewka –
pracownik Urz du Gminy,
4. Micha Bogda ski –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Stowarzyszenie
Mi ników Ziemi
Kurpiowskiej
Informacj umieszczono na
tablicy og osze w Urz dzie
Gminy i w BIP
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

194/2013
W sprawie zmiany uchwa y
10.06.2013 r. bud etowej na 2013 rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

B.Grzyb

195/2013
W sprawie oddania w u yczenie
10.06.2013 r. nieruchomo ci stanowi cych mienie

Oddano w u yczenie na czas
nieoznaczony na rzecz

W.Chrostek

192/2013
W sprawie informacji za 2012 r.
27.05.2013 r.

i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 22.05.2013
r.

K.Walendzie
wska
B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 06.06.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 14.06.2013
r.
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Gminy Kadzid o

196/2013
W sprawie oddania w u yczenie
10.06.2013 r. nieruchomo ci stanowi cych mienie
Gminy Kadzid o

197/2013
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
13.06.2013 r. realizacji zada publicznych w
obszarze upowszechnianie kultury
fizycznej i zaj sportowych w
gminie Kadzid o w roku 2013 i
udzielenia dotacji podmiotom,
których oferty zosta y wybrane

198/2013
W sprawie upowa nienia pracownika
14.06.2013 r. Urz du Gminy w Kadzidle do
wydawania za wiadcze w imieniu
Wójta
199/2013
W sprawie og oszenia otwartego
17.06.2013 r. konkursu ofert na realizacj zada

Stowarzyszenia O wiatowego
„Ku przysz ci” z siedzib w
Siarczej ce budynek Szko y
Podstawowej po ony w
miejscowo ci Gleba
Oddano w u yczenie na czas
nieoznaczony na rzecz
Stowarzyszenia O wiatowego
„Ku przysz ci” z siedzib w
Siarczej ce budynek Szko y
Podstawowej po ony w
miejscowo ci Siarcza ka
Wybranym podmiotom
udzielono dotacji:
1. Uczniowski Klub Sportowy
przy M.O.S.i R. w Ostro ce
na zadanie pn:
-Rado z p ywania – 5100 z ,
2.Kadzidla skie
Stowarzyszenie Kulturalne
BRACTWO w Kadzidle –
1900 z ,
3. Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Dylewianka” –
3000 z
Upowa niono Pani Beat
Skrodzk do wydawania w
imieniu Wójta za wiadcze w
zakresie podatków i op at
lokalnych
Przyj to do realizacji

W.Chrostek

S.Marchewka

I.Nalewajk

S.Marchewka
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publicznych w obszarze kultura w
gminie Kadzid o w roku 2013
200/2013
W sprawie wyznaczenia osoby
17.06.2013 r. zast puj cej Dyrektora Szko y
Podstawowej w Czarni podczas jego
nieobecno ci

201/2013
W sprawie zmiany uchwa y
26.06.2013 r. bud etowej na 2013 rok

202/2013
W sprawie oddania w u yczenie
26.06.2013 r. nieruchomo ci stanowi cych mienie
Gminy Kadzid o

203/2013
W sprawie oddania w u yczenie
27.06.2013 r. nieruchomo ci stanowi cych mienie
Gminy Kadzid o

2014/2013
W sprawie wniesienia aportu oraz
09.07.2013 r. wk adu pieni nego do Zak adu

Na czas nieobecno ci
Dyrektora Szko y
Podstawowej w Czarni
wyznaczono Pani Renat
Dworak nauczyciela tej szko y
do zast powania Dyrektora
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

Oddano w u yczenie na czas
nieoznaczony na rzecz
Stowarzyszenia Inicjatyw
wiatowych „Ma a
Ojczyzna” z siedzib w
Jazgarce nieruchomo
zabudowan budynkiem
Szko y Podstawowej po on
w miejscowo ci Jazgarka
Oddano w u yczenie na czas
nieoznaczony na rzecz
Stowarzyszenia Edukacyjnego
„Dobro dziecka” z siedzib w
Czarni nieruchomo
zabudowan budynkiem
Szko y Podstawowej po on
w miejscowo ci Czarnia
Przyj to do realizacji

W.Chrostek

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 02.07.2013
r.

W.Chrostek

W.Chrostek

G.Raczkowski
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Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Spó ka z o.o. w
Kadzidle
205/2013
W sprawie zmiany uchwa y
09.07.2013 r. bud etowej na 2013 rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

B. Grzyb

206/2013
W sprawie zmiany uchwa y
16.07.2013 r. bud etowej na 2013 rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

B. Grzyb

207/2013
W sprawie powo ania komisji
17.07.2013 r. konkursowej

Powo ano komisj
konkursow w sk adzie:
1.Urszula Rydel – Sekretarz
Gminy,
2. Sylwester Marchewka –
pracownik Urz du Gminy,
3. Jan Kaczy ski –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Ludowy
Uczniowski Klub Sportowy
„Dylewianka”.
Informacj umieszczono na
tablicy og osze w Urz dzie
Gminy i w BIP

S.Marchewka

208/2013
W sprawie podania do publicznej
29.07.2013 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za II kwarta
2013
209/2013
W sprawie zmiany zarz dzenia Nr
30.07.2013 r. 204/2013 Wójta Gminy Kadzid o z
dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie
wniesienia aportu oraz wk adu

Przyj to do realizacji

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 15.07.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 19.07.2013
r.

K.Wale dzie
wska

G.Raczkowski
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pieni nego do Zak adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spó ki
z ograniczon odpowiedzialno ci w
Kadzidle
210/2013
W sprawie przed enia powierzenia
31.07.2013 r. stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum im. Gen.
A.Krzy anowskiego „Wilka” w
Kadzidle
211/2013
W sprawie przed enia powierzenia
31.07.2013 r. stanowiska dyrektora Zespo u Szkó
im. Ks. Jana Twardowskiego w
Chudku
212/2013
W sprawie przed enia powierzenia
31.07.2013 r. stanowiska dyrektora Zespo u Szkó
w Wachu

213/2013
W sprawie zmiany uchwa y
31.07.2013 r. bud etowej na 2013 rok

214/2013
W sprawie wybory ofert dotycz cych
01.08.2013 r. realizacji zada publicznych w
obszarze kultura w gminie Kadzid o
w roku 2013 i udzielenia dotacji
podmiotowi, którego oferta zosta a
wybrana

Przed ono powierzenie
stanowiska dyrektora PG Pani
Halinie Prusaczyk do
31.08.2018 r.

W.Chrostek

Przed ono powierzenie
stanowiska dyrektora ZS w
Chudku Panu Józefowi Kojtek
do 31.08.2018 r.

W. Chrostek

Przed ono powierzenie
stanowiska dyrektora ZS w
Wachu Pani Teresie
Wielechowskiej do
31.08.2018 r.
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

W. Chrostek

Udzielono dotacji
Kadzidla skiemu
Stowarzyszeniu Kulturalnemu
„BRACTWO” z siedzib w
Kadzidle na zadanie pn.
„Koncert symfoniczny pt.
„Fantazja Polska” w
wykonaniu Orkiestry Sinfonia
Viva w Kadzidle w wysoko ci

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 05.08.2013
r.

S. Marchewka
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215/2013
W sprawie zmiany uchwa y
07.08.2013 r. bud etowej na 2013 rok

216/2013
W sprawie powo ania Komisji
12.08.2013 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

217/2013
W sprawie powo ania Komisji
12.08.2013 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

10 000 z
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o na 2013 rok

Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariuszprzedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2.Cicha ucja – ekspert,
3.Mielnicka Anna – ekspert,
4.Ewa Bednarczyk – dyrektor
szko y,
5.Agnieszka Czartoryskauba - przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór
pedagogiczny
Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariuszprzedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2.Cicha ucja – ekspert,
3.Mielnicka Anna – ekspert,
4.Józef Kojtek – dyrektor
szko y,
5.Agnieszka Czartoryskauba - przedstawiciel organu

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 13.08.2013
r.

W.Chrostek

W.Chrostek
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218/2013
W sprawie powo ania Komisji
12.08.2013 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

219/2013
W sprawie powo ania Komisji
12.08.2013 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

220/2013
Zmieniaj ce Zarz dzenie Nr
12.08.2013 r. 354/2010 Wójta Gminy Kadzid o z

sprawuj cego nadzór
pedagogiczny
Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariuszprzedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2.Cicha ucja – ekspert,
3.Mielnicka Anna – ekspert,
4.Teresa Wielechowska –
dyrektor szko y,
5.Agnieszka Czartoryskauba - przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór
pedagogiczny
Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariuszprzedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2.Iwona Ga zka – ekspert,
3.Krystyna Malon – ekspert,
4.Halina Prusaczyk – dyrektor
szko y,
5.Czes awa Popielarczyk przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór
pedagogiczny
Wprowadzono zmiany
zgodnie z zarz dzeniem

W.Chrostek

W.Chrostek

B. Grzyb
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dnia 27 pa dziernika 2010 roku w
sprawie wprowadzenia w ycie zasad
(polityki) rachunkowo ci i
zak adowego planu kont
221/2013
W sprawie powo ania Komisji
12.08.2013 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

W. Chrostek

222/2013
W sprawie zmiany uchwa y
19.08.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Powo ano Komisj
Egzaminacyjn w sk adzie:
1. ukaszewski Dariuszprzedstawiciel organu
prowadz cego –
przewodnicz cy,
2.Iwona Ga zka – ekspert,
3.Krystyna Malon – ekspert,
4.Halina Prusaczyk – dyrektor
szko y,
5.Czes awa Popielarczyk przedstawiciel organu
sprawuj cego nadzór
pedagogiczny,
6. Aleksander Zawalich –
przedstawiciel zwi zku
zawodowego NSZZ
„Solidarno ”
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

223/2013
W sprawie przebiegu wykonania
21.08.2013 r. planu finansowego instytucji kultury
za I pó rocze 2013 r.
224/2013
W sprawie informacji o przebiegu
21.08.2013 r. wykonania bud etu gminy Kadzid o

Przyj to do wiadomo ci
Wys ano do radnych
26.08.2013 r.
Przyj to do wiadomo ci
Wys ano do radnych

B. Grzyb

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 22.08.2013
r.
Wys ano do RIO
w dniu
21.08.2013 r.
Wys ano do RIO
w dniu
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za I pó rocze 2013 roku i informacji o
kszta towaniu si wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsi wzi do
wieloletniej prognozy finansowej
225/2013
W sprawie powo ania Komisji
28.08.2013 r. przejmuj cej mienie zlikwidowanych
szkó

26.08.2013 r.

22.08.2013 r.

226/2013
W sprawie zmiany uchwa y
30.08.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. Urszula Rydel –
przewodnicz cy,
2. Katarzyna Walendziewska
– cz onek,
3. Marzanna M ynarczyk –
cz onek,
4. Wies aw Chrostek - cz onek
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

227/2013
W sprawie zmiany uchwa y
16.09.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

228/2013
W sprawie zmiany uchwa y
24.09.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

229/2013
W sprawie zmiany uchwa y
30.09.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok

B. Grzyb

W.Chrostek

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 05.09.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 20.09..2013
r.
Wys ano do RIO
w dniu
26.09.2013 r. i
publikacji w Dz.
Urz. Woj. w dniu
27.09..2013 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
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rok

zgodnie z zarz dzeniem

230/2013
W sprawie zmiany uchwa y
10.10.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

231/2013
Zmieniaj ce uchwa w sprawie
22.10.2013 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kadzid o na lata 2013 - 2024
232/2013
W sprawie zmiany uchwa y
22.10.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian zgodnie z
zarz dzeniem

B. Grzyb

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

233/2013
W sprawie zmiany uchwa y
29.10.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

234/2013
W sprawie przed enia projektu
12.11.2013 r. uchwa y w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej i projektu
uchwa y w sprawie uchwalenia
uchwa y bud etowej Gminy Kadzid o
na rok 2014
235/2013
W sprawie zmiany uchwa y
14.11.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Przekazano
Przewodnicz cemu Rady
Gminy Kadzid o i radnym w
dniu 14.11.2013 r. pismem Nr
F.K. 3010.2.2013

B.Grzyb

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Dz. Urz. Woj. w
dniu 04.10.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 16.10.2013
r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 25.10.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 04.11.2013
r.
Dostarczono do
RIO w dniu
15.11.2013 r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 20.11.2013
r.
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236/2013
W sprawie zmiany uchwa y
27.11.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

237/2013
W sprawie zmiany uchwa y
28.11.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

238/2013
W sprawie zmiany uchwa y
29.11.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

239/2013
W sprawie zmiany uchwa y
11.12.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

240/2013
W sprawie przeprowadzenia
17.12.2013 r. inwentaryzacji

Powo ano komisj
inwentaryzacyjn w sk adzie:
Zdzis aw Parzych-przewodn.
Iwona Nalewajk-cz onek
Krzysztof Giers-cz onek
Dokonano zmian zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

241/2013
Zmieniaj ce uchwa w sprawie
27.12.2013 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kadzid o na lata 2013-2024
242/2013
W sprawie zmiany uchwa y
27.12.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 02.12.2013
r.
Wys ano do RIO
w dniu
04.12.2013 r. i
publikacji w Dz.
Urz. Woj. w dniu
05.12.2013 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 05.12.2013
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 17.12.2013
r.

B.Grzyb

Wys ano do RIO
dn. 2.01.2014 r. i
publikacji w Dz.
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243/2013
W sprawie zmiany uchwa y
31.12.2013 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2013
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2013 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

244/2014
14.01.2014r.

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

245/2014
W sprawie zmiany uchwa y
29.01.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B. Grzyb

246/2014
W sprawie okre lenia formy
31.01.2014 r. przekazywania sprawozda
bud etowych

B.Grzyb

247/2014
W sprawie zmiany uchwa y
10.02.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Sprawozdania w zakresie
bud etów jednostek
kierownicy jednostek
przekazuj do zarz du gminy
w formie pisemnej
Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

248/2014
W sprawie zmiany uchwa y
20.02.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

Urz. Woj. w dniu
03.01.2014 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 03.01.2014
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 20.01.2014
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 04.02.2014
r.

-

B.Grzyb

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 14.02.2014
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 26.02.2014
r.
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249/2014
W sprawie zmiany uchwa y
03.03.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

250/2014
W sprawie zmiany uchwa y
17.03.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

251/2014
W sprawie sprawozdania rocznego z
21.03.2014 r. wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2013 rok
252/2014
W sprawie sprawozdania rocznego z
21.03.2014 r. wykonania bud etu gminy Kadzid o
za 2013 rok

Sprawozdanie wys ano
radnym w dniu 28.03.2014 r.

B. Grzyb

Sprawozdanie wys ano
radnym w dniu 28.03.2014 r.

B. Grzyb

253/2014
W sprawie zmiany uchwa y
28.03.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

254/2014
W sprawie og oszenia otwartego
04.04.2014 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w obszarze
upowszechnianie kultury fizycznej i
zaj sportowych w gminie Kadzid o
w roku 2014
255/2014
W sprawie zmiany uchwa y
14.04.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Przyj to do realizacji

S.Marchewka

Dokonano zmian w bud ecie
Gminy Kadzid o na 2014 rok
zgodnie z zarz dzeniem

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 07.03.2014
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 21.03.2014
r.
Wys ano do RIO
w dniu
27.03.2014 r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 27.03.2014
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 03.04.2014
r.

Wys ano do RIO
18.04.2014 r.i
publikacji w Dz.
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Urz. Woj. w dniu
22.04.2014 r.
256/2014

U. Rydel

257/2014

U. Rydel

258/2014
W sprawie powo ania sta ej Komisji
16.04.2014 r. Przetargowej do przeprowadzania
post powa o udzielenie zamówie ,
których warto przekracza wyra on
w z otych równowarto 30 000 euro

259/2014
W sprawie og oszenia otwartego
22.04.2014 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w obszarze kultura w
gminie Kadzid o w roku 2014
260/2014
W sprawie powo ania komisji
25.04.2014 r. konkursowej

261/2014
W sprawie zmiany uchwa y
29.04.2014 r. bud etowej na 2014 rok

262/2014
W sprawie podania do publicznej
29.04.2014 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu

Powo ano Komisj
Przetargow w sk adzie:
1.Wies aw Nasiadka – Przew.
2.Krzysztof Giers –
Zast.Przew.
3.Kazimierz Bielski – cz .
4.Urszula Rydel – cz .
Na zadanie pn. Edukacja
dzieci i m odzie y w ró nych
formach rada gminy
zaplanowa a 10 000 z
Powo ano komisj w sk adzie:
1.Bo ena Grzyb – skarbnik
2.Urszula Rydel – Sekretarz
3.Sylwester Marchewka –
prac.UG
4.Micha Bogda ski
przedstawiciel Stow.
Mi ników Ziemi
Kurpiowskiej
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

U.Rydel

Informacj umieszczono na
tablicy og osze i w BIP

K.Wale dzie
wska

S.Marchewka

S.Marchewka

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 5.05.2014 r.

52

bud etu gminy Kadzid o za I kwarta
2014
263/2014
W sprawie powo ania sk adów
05.05.2014 r. osobowych obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu
Europejskiego zarz dzonych na dzie
25 maja 2014 r.
264/2014
W sprawie og oszenia otwartego
06.05.2014 r. konkursu ofert na realizacj zada
publicznych w obszarze
upowszechnianie kultury fizycznej i
zaj sportowych w gminie Kadzid o
w roku 2014
265/2014
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
14.05.2014 r. zada publicznych w obszarze
upowszechnianie kultury fizycznej i
zaj sportowych w gminie Kadzid o
w roku 2014 i udzielenia dotacji
podmiotom, których oferty zosta y
wybrane

266/2014
W sprawie zmiany uchwa y
14.05.2014 r. bud etowej na 2014 rok

267/2014

W sprawie powo ania komisji

Przyj to do realizacji

U.Rydel

Przyj to do realizacji

S.Marchewka

Dotacji udzielono:
1. Uczniowski rodowiskowy
Klub Sportowy przy M.O.S.iR
w Ostro ce na zadanie
Umiem p ywa w wysoko ci
6000 z ,
2. Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „Dylewianka” w
Dylewie na zadanie Rodzinny
Festyn Sportowo –
Rekreacyjny w wysoko ci
4000 z .
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

S. Marchewka

Powo ano komisj w sk adzie:

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 19.05.2014
r.
S. Marchewka
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15.05.2014 r. konkursowej

1. Bo ena Grzyb – skarbnik
Gminy,
2. Urszula Rydel – Sekretarz
Gminy,
3. Sylwester Marchewka –
pracownik UG,
3. Micha Bogda ski –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Stowarzyszenie
Mi ników Ziemi
Kurpiowskiej

268/2014
W sprawie upowa nienia Pani
21.05.2014 r. Marioli Bednarczyk – Kierownika
OPS w Kadzidle do prowadzenia
post powania w sprawach o zasi ki
dla opiekunów, a tak e do wydawania
w tych sprawach decyzji
269/2014
W sprawie zmiany uchwa y
23.05.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Przyj to do realizacji

M.
Bednarczyk

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B. Grzyb

Powo ano komisj
konkursow w sk adzie:
1.Bo ena Grzyb – Skarbnik
Gminy,
2.Urszula Rydel – Sekretarz
Gminy,
3.Sylwester Marchewka –
pracownik Urz du Gminy,
4.Micha Bogda ski –

S.Marchewka

270/2014
W sprawie powo ania komisji
29.05.2014 r. konkursowej

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 29.05.2014
r.
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271/2014
W sprawie informacji za 2013 rok
29.05.2014 r.
272/2014
W sprawie zmiany uchwa y
02.06.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

273/2014
W sprawie powo ania zespo u
10.06.2014 r. interdyscyplinarnego

przedstawiciel organizacji
pozarz dowej: Stowarzyszenie
Mi ników Ziemi
Kurpiowskiej
Informacj umieszczono na
tablicy informacyjnej Urz du
Gminy w Kadzidle oraz w BIP
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

Powo ano zespó
dyscyplinarny w sk adzie:
1. Mariola Bednarczyk –
przedstawiciel OPS,
2.Alicja Symo on –
przedstawiciel OPS,
3. Beata Nalewajk –
przedstawiciel GKRPA,
4. Dariusz Klik –
przedstawiciel policji,
5.Joanna Stachurska –
przedstawiciel o wiaty,
6. Julita K dra Gryganiec –
przedstawiciel ochrony
zdrowia,
7. Grzegorz Parzych –
przedstawiciel organizacji
pozarz dowej,
8. Robert Bietka –
przedstawiciel s dowy

K.Wale dzie
wska
B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 06.06.2014
r.

M.
Bednarczyk
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274/2014
W sprawie zmiany uchwa y
11.06.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

275/2014
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
11.06.2014 r. realizacji zada publicznych w
obszarze kultura w gminie Kadzid o
w roku 2014 i udzielenia dotacji
podmiotowi, którego oferta zosta a
wybrana

Udzielono dotacji
Kadzidla skiemu
Stowarzyszeniu Kulturalnemu
„Bractwo” na zadanie pn.
„Koncert Chóru Filharmonii
Narodowej – „Wielkie dzie a”
w wysoko ci 10 000 z
Dokonano zmian w
Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2014 –
2024 zgodnie z zarz dzeniem
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

S.Marchewka

Udzielono dotacji w
wysoko ci 10 000 z
Uczniowskiemu
rodowiskowemu Klubowi
Sportowemu przy M.O.S. i R.
w Ostro ce na zadanie pn.
„Umiem p ywa ” – kl III z
Gminy Kadzid o
Do Przyznawania Kart Du ej
Rodziny upowa niono Pani

S.Marchewka

276/2014
Zmieniaj ce uchwa w sprawie
25.06.2014 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 - 2024
277/2014
25.06.2014

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

278/2014
W sprawie wyboru ofert dotycz cych
25.06.2014 r. realizacji zada publicznych w
obszarze upowszechnianie kultury
fizycznej i zaj sportowych w
gminie Kadzid o w roku 2014 i
udzielenia dotacji podmiotom,
których oferty zosta y wybrane
279/2014
25.06.2014

W sprawie upowa nienia pracownika
rodka Pomocy Spo ecznej w

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 17.06.2014
r.

B.Grzyb

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 27.06.2014
r.

M.Bednarczy
k
56

Kadzidle Pani Teresy Deptu y do
przyznania Karty Du ej Rodziny
280/2014
W sprawie zmiany uchwa y
07.07.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

281/2014
W sprawie przed enia powierzenia
09.07.2014 r. stanowiska dyrektora Zespo u
Placówek O wiatowych im. Papie a
Jana Paw a II w Dylewie
282/2014
W sprawie wydzier awienia dzia ki
11.07.2014 r. gruntu stanowi cej mienie komunalne
Gminy Kadzid o

283/2014
W sprawie powo ania Komisji
17.07.2014 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

284/2014

W sprawie powo ania Komisji

Teres Deptu
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

Przed ono powierzenie
stanowiska dyrektora ZPO w
Dylewie Pani El biecie
Ceka a na okres 5 lat tj. do
31.08.2019 r.
Wydzier awiono Panu
Mieczys awowi
Ogniewskiemu nieruchomo
gruntow w Dylewie na okres
trzech lat
Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedst.. organu prow. –
przewodnicz cy,
2. ucja Cicha – ekspert,
3. Anna Mielnicka – ekspert,
4. El bieta Ceka a – dyrektor
szko y,
5. Anna Renata Grochowska –
przedst.. organu sprawuj cego
nadzór
O awans ubiega a si Pani
Ewa Kuligowska.
Powo ano Komisj w

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 10.07.2014
r.
W. Chrostek

K.Hymkowska

W. Chrostek

W.Chrostek
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17.07.2014 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

285/2014
W sprawie powo ania Komisji
17.07.2014 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

286/2014
W sprawie powo ania Komisji
17.07.2014 r. Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj cego si o awans na stopie
nauczyciela mianowanego

sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedst.. organu prow. –
przewodnicz cy,
2. ucja Cicha – ekspert,
3. Anna Mielnicka – ekspert,
4. Józef Kojtek – dyrektor
szko y,
5. Anna Renata Grochowska –
przedst.. organu sprawuj cego
nadzór
O awans ubiega a si Pani
Ewelina Sobiech.
Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedst.. organu prow. –
przewodnicz cy,
2. ucja Cicha – ekspert,
3. Anna Mielnicka – ekspert,
4. Halina Prusaczyk –
dyrektor szko y,
5. Anna Renata Grochowska –
przedst.. organu sprawuj cego
nadzór
O awans ubiega a si Pani
Marta Lidia Lisiewska.
Powo ano Komisj w
sk adzie:
1. ukaszewski Dariusz –
przedst.. organu prow. –
przewodnicz cy,

W.Chrostek

W.Chrostek
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287/2014
W sprawie zmiany uchwa y
22.07.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

2. ucja Cicha – ekspert,
3. Anna Mielnicka – ekspert,
4. Józef Kojtek – dyrektor
szko y,
5. Anna Renata Grochowska –
przedst.. organu sprawuj cego
nadzór
O awans ubiega a si Pani
Sylwia Bogus awa
Kowalczyk.
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B. Grzyb

288/2014
W sprawie podania do publicznej
23.07.2014 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za II kwarta
2014
289/2014
W sprawie zmiany uchwa y
31.07.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Informacj umieszczono na
tablicy informacyjnej Urz du
Gminy w Kadzidle oraz w BIP

K.Walendzie
wska

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B. Grzyb

290/2014
W sprawie zmiany uchwa y
11.08.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B. Grzyb

291/2014
W sprawie informacji o przebiegu
18.08.2014 r. wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I pó rocze 2014

Przyj to do wiadomo ci.
Przekazano radnym wraz z
materia ami na sesj w dniu

B. Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 25.07.2014
r.

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 05.08.2014
r.
Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 14.08.2014
r.
Wys ano do RIO
w dniu
19.08.2014 r.
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roku
292/2014
W sprawie informacji o przebiegu
18.08.2014 r. wykonania bud etu gminy Kadzid o
za I pó rocze 2014 roku i informacji o
kszta towaniu si wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o
przebiegu realizacji przedsi wzi do
wieloletniej prognozy finansowej
293/2014
W sprawie zmiany uchwa y
26.08.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

25.08.2014 r.
Przyj to do wiadomo ci.
Przekazano radnym wraz z
materia ami na sesj w dniu
25.08.2014 r.

294/2014
W sprawie zasad (polityki)
29.08.2014 r. rachunkowo ci dla realizowanego
projektu partnerskiego
pn.”Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zaj cia rozwijaj ce
kompetencje kluczowe – „Moja
przysz
”
295/2014
W sprawie zmiany uchwa y
08.09.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

296/2014
W sprawie tworzenia i przygotowania
09.09.2014 r. do dzia ania formacji obrony cywilnej
na terenie Gminy Kadzid o
297/2014
W sprawie organizacji systemu
09.09.2014 r. wykrywania i alarmowania na terenie
gminy

B. Grzyb

Wys ano do RIO
w dniu
19.08.2014 r.

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 01.09.2014
r.

Przyj to do wiadomo ci i
stosowania

B.Grzyb

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

Z.Parzych

Przyj to do wiadomo ci i
realizacji

Z.Parzych

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 11.09.2014
r.
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298/2014
W sprawie zmiany uchwa y
23.09.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

299/2014
Zmieniaj ce Zarz dzenie Nr
29.09.2014 r. 354/2010 Wójta Gminy Kadzid o z
dnia 27 pa dziernika 2010 r. w
sprawie wprowadzenia w ycie zasad
(polityki) rachunkowo ci i
zak adowego planu kont
300/2014
W sprawie zmiany uchwa y
30.09.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Przyj to do wiadomo ci i
stosowania

B.Grzyb

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

301/2014
7.10.2014 r.

W sprawie wydzier awienia dzia ki
gruntu stanowi cej mienie komunalne
Gminy Kadzid o

K.Hymkowsk
a

302/2014
13.l0.2014 r.

W sprawie zmiany uchwa y
bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Wydzier awiono Orange
Polska S.A. z siedzib w
Warszawie cz
nieruchomo ci gruntowej w
obr bie wsi Chudek na okres
trzech lat
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

303/2014
W sprawie zmiany uchwa y
22.10.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 29.09.2014
r

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 03.10.2014
r

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu 16.10.2014
r
Wys ano do RIO
W dniu
28.10.2014 r. i
publikacji w Dz.
Urz. Woj. w dniu
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29.10.2014 r
Informacj umieszczono na
tablicy informacyjnej Urz du
Gminy w Kadzidle oraz w
Biuletynie Informacji
Publicznej
Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

K.Walendzie
wska

W sprawie powo ania Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kadzidle im. Wojciecha Wo niaka
307/2014
W sprawie przed enia projektu
14.11.2014 r. uchwa y w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej i projektu
uchwa y w sprawie uchwalenia
uchwa y bud etowej Gminy Kadzid o
na rok 2015
308/2014
W sprawie zmiany Zarz dzenia Nr
14.11.2014 r. 82/2011 w sprawie gospodarki
transportowej w Ochotniczych
Stra ach Po arnych dzia aj cych na
terenie gminy Kadzid o z dnia 22
grudnia 2011 r.
309/2014
W sprawie zmiany uchwa y
21.11.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

Na stanowisko Dyrektora
GBP w Kadzidle powo ano
Pani Wies awa Sobiech
Przyj to do wiadomo ci i
realizacji.
Zarz dzenie przekazano
Przewodnicz cemu Rady
Gminy i radnym w dniu
28.11.2014 r.
Przyj to do wiadomo ci i
stosowania

I.Nalewajk

Dokonano zmian w bud ecie
gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

B.Grzyb

310/2014

Dokonano zmian w bud ecie

B.Grzyb

304/2014
W sprawie podania do publicznej
22.10.2014 r. wiadomo ci informacji o wykonaniu
bud etu gminy Kadzid o za III
kwarta 2014
305/2014
W sprawie zmiany uchwa y
30.10.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

306/2014
03.11.2014

W sprawie zmiany uchwa y

B.Grzyb

B.Grzyb

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu
05.11.2014r.

Wys ano do RIO
w dniu
14.11.2014 r.

Z.Parzych

Wys ano do RIO
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu
27.11.2014r.
Wys ano do RIO
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21.11.2014 r. bud etowej Gminy Kadzid o na 2014
rok

gminy Kadzid o zgodnie z
zarz dzeniem

311/2014
W sprawie powo ania Komisji
25.11.2014 r. Przetargowej do sprzeda y
samochodu specjalnego po arniczego
stanowi
w asno Gminy Kadzid o

Powo ano komisj w sk adzie:
1.Przewodnicz cy – Wies aw
Nasiadka,
2.Cz onek – Kazimierz
Bielski,
3.Cz onek – Zdzis aw Parzych

W dniu
28.11.2014 r.
i publikacji w
Dz. Urz. Woj. w
dniu
02.12.2014r.
Z.Parzych
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