
REJESTR ZARZĄDZEŃ  

WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK  

2013 ROK 

 

Lp. 
Numer i data 

zarządzenia 
Nazwa i zakres przedmiotowy 

1. 
FN.1.2013 

4 styczeń 2013r. 

w/s przekazania podległym jednostkom informacji  

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2013 rok. 

 

2. 
FN. 2.2013 

30 styczeń 2013r. 

w/s ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych  

Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez 

Gminę Brańszczyk oraz jednostki organizacyjne Gminy 

Brańszczyk.  

 

3. 
OZK.3.2013 

5 luty 2013r. 

w/s ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. 

 

 

4. 
FN.4.2013 

11 luty 2013r. 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2013r. 

 

 

5. 
RO.5.2013 

14 luty 2013r. 

w/s zmian w Zarządzeniu Nr 81/06 Wójta Gminy Brańszczyk z 

dnia 27 marca 2006r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy w Brańszczyku.  

 

6. 
OZK.6.2013 

18 lutego 2013r. 

w/s odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. 

 

 

7. 
RO.7.2013r. 

25 luty 2013r. 

w/s powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, 

stanowisko – ds. gospodarki odpadami.  

 

8. 
FN.8.2013 

25 luty 2013r. 

w/s podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu 

budżetu gminy Brańszczyk za IV kwartał 2012r.  

 

9. 

FN.9.2013 

25 luty 2013r. 

 

 

FN.9.2013 

25 marzec 2013r. 

w/s Ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego oraz 

Procedur Ustalania i Wydatkowania Funduszu Sołeckiego w 

Gminie Brańszczyk.  

 

w/s przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2012 rok. 

 

10. 
FN.10.2013 

25 marzec 2013r. 

w/s informacji o stanie mienia Gminy Brańszczyk. 

 

 

11. 
FN.11.2013 

25 marzec 2013r. 

w/s przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2012 rok.  

 

12. 
FN. 12.2013 

25 marzec 2013r. 

w/s zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych Instytucji 

Kultury za 2012 rok.  

 

13. 
FN.13.2013 

28 marzec 2013r. 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok.  

 

 

14. 
GN.14.2013 

5 kwiecień 2013r. 

w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących 

własność Gminy Brańszczyk, przeznaczonych do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej. 

 



15. 
FN.15.2013 

9 kwiecień 2013r. 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok.  

 

 

16. 

OZK.16.2013 

12 kwiecień 2013r. 

 

w/s ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. 

17. 

OZK.17.2013 

13 kwiecień 2013r. 

 

w/s ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. 

18. 

FN.18.2013 

23 kwietnia 2013r. 

 

w/s podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu 

budżetu gminy Brańszczyk za I kwartał 2013r. 

19. 
FN.19.2013 

25 kwiecień 2013r. 

w/s przekazania sprawozdań finansowych gminy Brańszczyk za 

2012 rok.  

 

20. 

FN.20.2013 

26 kwiecień 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

21. 

OZK.21.2013 

8 maj 2013r. 

 

w/s odwołania alarmu przeciwpowodziowego. 

22. 

FN.22.2013 

9 maj 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

23. 
OZK.23.2013 

15 maj 2013r. 

w/s odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. 

 

 

24. 

FN.24.2013 

14 maj 2013r. 

 

w/s przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz stosowania 

zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Brańszczyk. 

 

25. 

FN.25.2013 

23 maj 2013r. 

 

w/s informacji za 2012 rok. 

26. 

FN.26.2013 

29 maj 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

27. 

FN.27.2013 

28 czerwiec 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

28. 
FN.28.2013 

3 lipiec 2013r. 

w/s zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 

29. 
FN. 29.2013 

11 lipiec 2013r. 

w/s określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2014 

rok przypadających na poszczególne sołectwa. 

 

30. 

FN.30.2013 

11 lipiec 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

31. 
FN. 31.2013 

19 lipiec 2013r. 

w/s podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu 

budżetu gminy Brańszczyk za II kwartał 2013 roku. 

 

32. 

FN. 32.2013 

23 lipiec 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

 

 

33. 
GN.33.2013 

5 sierpnia 2013r.  

w/s ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawy za grunty 

stanowiące własność gminy Brańszczyk oraz najem pomieszczeń 

gospodarczych Gminy. 

 

 



34. 
RO.I.34.2013 

z 5 sierpnia 2013r. 

w/s powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

35. 
RO.35.2013 

z 20 sierpnia 2013r.  

w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu dla pracownika zwolnionego z odbywania służby 

przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Brańszczyku.  

 

36. 
FN.36.2013 

z 21 sierpnia 2013r. 

w/s przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć 

do wieloletniej prognozy finansowej gminy Brańszczyk za 

pierwsze półrocze 2013 roku.  

 

37. 
FN.37.2013 

z 21 sierpnia 2013r. 

w/s przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2013 roku.  

 

38. 

FN.38.2013 

z 21 sierpnia 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

39. 

FN.39.2013 

z 9 września 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

40. 

OZK.40.2013 

z  

2 października 2013r. 

 

w/s ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla urządzeń o 

napędzie silnikami spalinowymi.  

41. 

GN.41.2013 

z  

3 października 2013r. 

w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy Brańszczyk, przeznaczonej do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej. 

 

42. 

RB.42.2013 

z 

17 października 2013r. 

 

w/s powołania komisji przetargowej. 

43. 

FN.43.2013 

18 października 2013r. 

 

w/s podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu 

budżetu gminy Brańszczyk za III kwartał 2013 roku.   

44. 

FN.44.2013 

23 października 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

45. 

FN.45.2013 

z 13 listopada 2013r. 

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

46. 

FN.46.2013 

z 14 listopada 2013r. 

 

w/s przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2014-2020. 

47. 

FN.47.2013 

z 14 listopada 2013r. 

 

w/s przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. 

48. 

FN.48.2013 

z 10 grudnia 2013r.  

 

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

49. 
OZK.49.2013 

z 12 grudnia 2013r.  

w/s wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej gminy 

Brańszczyk.  

 

50. 
FN.50.2013 

 z 12 grudnia 2013r.  

w/s zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2013 rok. 

 

 

 



51. 
OZK.51.2013 

z 17 grudnia 2013r.  

w/s ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów 

samochodowych – strażackich.  

 

52. 
FN. 52.2013 

z 17 grudnia 2013r.  

w/s przeprowadzenia inwentaryzacji. 

 

 

 

 


