ZARZĄDZENIA BURMISTRZA – ROK 2013

Nr zarządzenia

W sprawie:

1/VI/2013

Przyznania dotacji na realizację zadań publicznych na lata 2013-2015
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

2/VI/2013

Powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn.:
1. Utwardzenie dróg gminnych gruntowych gruzem betonowo – ceglanym
na terenie miasta i gminy Szamotuły.
2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy
Szamotuły

3/VI/2013

Zmiany zarządzenia nr 58/VI/2012

4/VI/2013

Wyznaczenia osób, które zajmują się udostępnianiem informacji o środowisku.

5/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej, której celem jest ocena spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej, której celem jest ocena spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
polegającego na wykonaniu usług geodezyjnych.

7/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej, której celem jest ocena spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
polegającego na wykonaniu inwentaryzacji budowlanej.

8/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej, której celem jest ocena spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
polegającego na wykonaniu aktualizacji inwentaryzacji budowlanej.

9/VI/2013

Zmiana Regulaminu organizacyjnego UMiG.

10/VI/2013

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 roku podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych

11/VI/2013

Podział środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok
2013.

12/VI/2013

Wprowadzenie Planu Audytu Wewnętrznego w Mieście i Gminie Szamotuły na
2013 rok

13/VI/2013

Określenie wzorów formularzy kancelaryjno – archiwalnych stosowanych w
Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły

14/VI/2013

Zatrudnienie Dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Szamotułach – jednostka organizacyjna Gminy Szamotuły

15/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły

16/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 156/V/2010

17/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – Obsługa komunikacji miejskiej na terenie miasta i
gminy Szamotuły

18/VI/2013

Przeprowadzenie przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na
terenie Miasta i Gminy Szamotuły

19/VI/2013

Przyjęcie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Szamotuły
na lata 2013 – 2015.

20/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały NR XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły w sprawie budżetu

21/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Remont
schodów wraz ze zjazdem dla niepełnosprawnych most rzeka Sama przy ulicy
Poznańskiej w Szamotułach”

22/VI/2013

Powołanie komisji do przekazania obiektu: Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach

23/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły”

24/VI/2013

Powołanie zespołu ds. realizacji projektu „Budowa szerokopasmowej
infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu”

25/VI/2013

Zmiana składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szamotuły”

26/VI/2013

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 Szamotulskiego Ośrodka
Kultury oraz wyrażenie zgody na zaproponowany przez Szamotulski Ośrodek
Kultury podział kwoty zysku netto za 2012 rok.

27/VI/2013

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Szamotuły oraz wyrażenie zgody na zaproponowany przez
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Szamotuły podział kwoty zysku netto za
2012 rok.

28/VI/2013

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
prowadzonej przez gminę oraz powołanie komisji konkursowej dla wyłonienia
kandydata na to stanowisko (konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Baborowie).

29/VI/2013

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
prowadzonej przez gminę oraz powołanie komisji konkursowej dla wyłonienia
kandydata na to stanowisko (konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 w Szamotułach).

30/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Budowa placów zabaw na terenie Gminy
Szamotuły w miejscowościach Gąsawy, Jastrowo, Otorowo, Przyborówko,
Witoldzin”

31/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały NR XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły w sprawie budżetu

32/VI/2013

Wprowadzenie zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły

33/VI/2013

Zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Szamotuły

34/VI/2013

Zwołanie zebrania wiejskiego w celu uzupełnienia składu osobowego rady

sołeckiej w Kępie
35/VI/2013

Zmiana zarządzenia nr 74/V/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu
Miasta i Gminy Szamotuły

36/VI/2013

Zmiana Zarządzenia 132/VI/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły

37/VI/2013

Opracowanie planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Szamotuły

38/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały NR XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły w sprawie budżetu

39/VI/2013

Zmiana zarządzenia nr 74/V/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu
Miasta i Gminy Szamotuły

40/VI/2013

Ponowne zwołanie zebrania wiejskiego w celu uzupełnienia składu osobowego
rady sołeckiej w Kępie

41/VI/2013

Zmiana Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły

42/VI/2013

Zmiana zarządzenia nr 96/VI/2012 w sprawie wynagradzania dyrektorów
instytucji kultury, wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Miasto i Gminę Szamotuły

43/VI/2013

Przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia w nauce, szczególne sukcesy w
konkursach i olimpiadach oraz za inne wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół
prowadzonych przez Gminę Szamotuły w roku szkolnym 2012/2013

44/VI/2013

Powołanie Komisji Weryfikującej; ustalenie regulaminu jej pracy; Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Budowa szerokopasmowej
infrastruktury dostępu do Internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu”

45/VI/2013

Zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy
Szamotuły

46/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Baborówko”

47/VI/2013

Zmiana Zarządzenia 105/V/2009w sprawie powołania komisji w celu
przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze.

48/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Budowa
placów zabaw na terenie Gminy Szamotuły w miejscowościach Gąsawy,
Jastrowo, Otorowo, Przyborówko, Witoldzin”

49/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały NR XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły w sprawie budżetu

50/VI/2013

Wprowadzenie zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły

51/VI/2013

Zmiana Zarządzenia 132/VI/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły

52/VI/2013

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baborowie

53/VI/2013

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyborowie

54/VI/2013

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach

55/VI/2013

Powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 w Szamotułach

56/VI/2013

Powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola w Otorowie

57/VI/2013

Likwidacja formacji obrony cywilnej na terenie miasta Szamotuły

58/VI/2013

Powołanie Komisji Weryfikacyjnej oceniającej wnioski o dotację celową na
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szamotuły

59/VI/2013

Powołanie Komisji Weryfikacyjnej oceniającej wnioski o dotację celową na
działania polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest z nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Szamotuły

60/VI/2013

Zmiana Zarządzenia nr 92/V/2009 w sprawie określenia zasad obsługi prawnej
dla Wydziałów Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Finansowo – Budżetowego
oraz Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły

61/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania „Budowa oświetlenia
drogi z Lipnicy Huby do Lipnicy Bociany”

62/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania „Budowa monitoringu i
oświetlenia środowiskowego boiska sportowego w Brodziszewie”

63/VI/2013

Powołanie komisji ds. przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

64/VI/2013

Zmiana składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Baborówko”

65/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Cmentarnej w Szamotułach”

66/VI/2013

Zmiana Zarządzenia Nr 25/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w
sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

67/VI/2013

Zmiana Zarządzenia Nr 4/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły dot.
zmiany w składzie osobowym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

68/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na
terenie miasta i gminy Szamotuły”, „Budowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych na długości 900m w miejscowości Piaskowo”, „Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na długości 2000m w miejscowościach Koźle i
Otorowo”, „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Rycerskiej, Ułańskiej i
Hetmańskiej w Szamotułach”, „Przebudowa ulicy Franciszkańskiej w
Szamotułach”.

69/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego,
nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,
położonej w Szamotułach (ul. Wierzbowa)

70/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Staw w
Otorowie – wykonanie kanału deszczowego i umocnienie skarpy z kiszek
faszynowych z narzutem kamiennym”

71/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Renowacja

pomnika Wacława z Szamotuł”
72/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania
„Przebudowa ulicy Sezamkowej w Szamotułach”

73/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na
terenie parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach”

74/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania „Staw w Otorowie –
wykonanie kanału deszczowego i umocnienie skarpy z kiszek faszynowych z
narzutem kamiennym”

75/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały NR XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły w sprawie budżetu

76/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Staw w
Otorowie – wykonanie kanału deszczowego i umocnienie skarpy z kiszek
faszynowych z narzutem kamiennym”

77/VI/2013

Zmiana składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego
wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Baborówko”

78/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu
do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” w ramach
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”

79/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie Miastu i Gminie Szamotuły kredytu
długoteminowego w kwocie 9.000.000 PLN na finansowanie planowanego
deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów”

80/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: „Wykonanie elewacji
zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku OSP w Jastrowie”,
„Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Szczuczynie”

81/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: „Zagospodarowanie
części boiska sportowego na spotkania integracyjne (wykonanie altany
drewnianej) w Baborówku”, „Rekultywacja i modernizacja terenów sportowych
we wsi Mutowo (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego)”

82/VI/2013

Zmiana Zarządzenia Nr 25/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w
sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

83/VI/2013

Ustalenie pracy pracowników Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta i
Gminy Szamotuły zajmujących się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w dniu 31
sierpnia 2013 w godzinach od 7:30 do 15:30

84/VI/2013

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach

85/VI/2013

Powołanie Komisji ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych
do wykonania w roku 2013 organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

86/VI/2013

Powołanie zespołu roboczego ds. opiniowania wniosków o przyznanie środków

finansowych z funduszu sołeckiego
87/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: „odnowienie elewacji
świetlicy wiejskiej, wymiana parapetów, malowanie drzwi (Krzeszkowice)”;
„Wykonanie części ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Piotrkówko”

88/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego prac porządkowych,
konserwacji oraz naprawy lub wymiany poszczególnych elementów
zabawowych na placach zabaw, z terenu miasta i gminy Szamotuły.

89/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały NR XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły w sprawie budżetu

90/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego,
nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,
położonej w Szamotułach przy ulicy Wronieckiej 24

91/VI/2013

Wprowadzenia instrukcji określającej zasady ewidencji i poboru podatków i
opłat w Urzędzie Miasta i Gminy w Szamotułach

92/VI/2013

Wprowadzenia instrukcji określającej zasady udzielania ulg w spłacie i
umarzania zobowiązań podatkowych w urzędzie Miasta i Gminy w Szamotułach

93/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 156/V/2010 Burmistrza Miasta i
Gminy Szamotuły w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

94/VI/2013

Wprowadzenie zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły

95/VI/2013

Uchylenia niektórych zarządzeń Burmistrza MiG Szamotuły

96/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegającego na
wykonaniu kosztorysu inwestorskiego do zadania remontowego – remont
pomieszczeń toalet miejskich, położonych w Szamotułach przy ulicy Rynek

97/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Budowa
boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w
miejscowości Baborówko”

98/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: Budowa
budynków socjalnych przy ul. Nowowiejskiego w Szamotułach.

99/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: „Zagospodarowanie
centrum wsi Śmiłowo”; „Wykonanie remontu świetlicy polegającego na
modernizacji pomieszczeń sanitarnych w Pamiątkowie”; „Położenie kostki
brukowej przy świetlicy wiejskiej w Pamiątkowie”

100/VI/2013

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły dla dyrektorów placówek
oświatowych

101/VI/2013

Zmiana składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie Miastu i Gminie Szamotuły
kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000 PLN na finansowanie
planowanego deficytu Miasta i Gminy Szamotuły oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów”

102/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały NR XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły w sprawie budżetu

103/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania:
Przebudowa ul. Cmentarnej w Szamotułach.

104/VI/2013

Rozwiązanie umowy o pracę z Dyrektorem Szamotulskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Szamotułach – jednostka organizacyjna Gminy Szamotuły

105/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany”;
„Budowa oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Kępie”; „Budowa
zjazdu wraz z zagospodarowaniem terenu przed Halą Wacław przy ul. Sportowej
w Szamotułach”

106/VI/2013

Powołanie komisji ds. przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego

107/VI/2013

Powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

108/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu
Miasta i Gminy w Szamotułach”

109/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Budowa
dróg dojazdowych do gruntów rolnych Piaskowo, Koźle, Otorowo”

110/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Budowa
oświetlenia drogowego ulicy Rycerskiej, Ułańskiej i Hetmańskiej w
Szamotułach”

111/VI/2013

Ustalenie projektu Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły
na lata 2014 – 2017.

112/VI/2013

Opracowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok
2014

113/VI/2013

Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: Zagospodarowanie
terenu przy świetlicy wiejskiej w Lulinku na plac piknikowy

114/VI/2013

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego,
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w
Szamotułach przy ulicy Rynek 16 i 17, stanowiących własność Gminy
Szamotuły

115/VI/2013

Zmiana składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa szerokopasmowej
infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- eInclusion”

116/VI/2013

Zwołanie zebrania wiejskiego w celu wyboru rady sołeckiej w Myszkowie.

117/VI/2013

Zmiany Zarządzenia nr 132/VI/2012 Burmistrza MiG Szamotuły z dnia
19.12.2012

118/VI/2013

Wprowadzenia zmian do uchwały XXXI/383/12 w sprawie budżetu MiG
Szamotuły na rok 2013

119/VI/2013

Stawki czynszu najmu i dzierżawy za tereny dzierżawione na okres do 3 lat

120/VI/2013

Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „
Przebudowa ulicy Franciszkańskiej „ w Szamotułach.

121/VI/2013

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej
położonej przy ul. Garncarskiej w Szamotułach

122/VI/2013

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na obsługę komunikacji miejskiej na terenie Miasta i
Gminy Szamotuły w roku 2014; utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy
Szamotuły w roku 2014.

123/VI/2013

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi pocztowe dla Urzędu Miasta i Gminy w
2014r.

124/VI/2013

Ustalenia pracy Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 24 grudnia 2013r.

125/VI/2013

Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadań pn. zagospodarowanie
terenu przy świetlicy wiejskiej w Piaskowie, położenie kostki brukowej;
ocieplenie budynku świetlicy w Przyborowie

126/VI/2013

Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „ Budowa
oświetlenia wraz z monitoringiem boiska wielofunkcyjnego w Baborówku „

127/VI/2013

Wprowadzenia zmian do uchwały XXXI/383/12 w sprawie budżetu MiG
Szamotuły na rok 2013

128/VI/2013

Wprowadzenia zmian do uchwały XXXIII/403/13 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej MiG Szamotuły

129/VI/2013

Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „ Budowa
zjazdu wraz z zagospodarowaniem terenu przed Hala Wacław „.

130/VI/2013

Zmiany Zarządzania nr 58/VI/2012 Burmistrza MiG Szamotuły z dnia 27
czerwca 2012r.

131/VI/2013

Zmiany Zarządzenia nr 32/VI/2010 Burmistrza MiG Szamotuły z dnia 14
kwietnia 2010r.

132/VI/2013

Wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Mieście i Gminie Szamotuły na
2014 rok

133/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Budowa
oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Kępie”

134/VI/2013

Wprowadzenie zmian do zarządzenia własnego Nr 118/VI/2013 z dnia 29
listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 roku w
sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2013 rok.

135/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: „Budowa monitoringu
świetlicy wiejskiej i placu zabaw – Sołectwo Lulinek”

136/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania: „Budowa
chodnika w ul. Szkolnej w Brodziszewie /od kościoła do szkoły/.”

137/VI/2013

Zatrudnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach – jednostka
organizacyjna Gminy Szamotuły.

138/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 156/V/2010 Burmistrza Miasta i

Gminy Szamotuły z 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości.
139/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy
Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy
Szamotuły na 2013 rok.

140/VI/2013

Wprowadzenie zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Szamotuły odrębnymi
ustawami w roku 2013 przyjętego Zarządzeniem Nr 140/VI/2012 z dnia 31
grudnia 2012 roku.

141/VI/2013

Powołanie komisji inwentaryzacyjnej do inwentaryzacji materiałów.

142/VI/2013

Wprowadzenie zmian do Uchwały XXXIII z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie
Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2013-2016.

143/VI/2013

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Miastu i Gminie Szamotuły odrębnymi ustawami w roku 2014.

144/VI/2013

Powołanie komisji do przeprowadzenia przekazu mienia pozostałego po
likwidacji jednostki budżetowej Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Szamotułach

