
REJESTR ZARZĄDZEŃ  

WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK  

NA  2015 ROK 

 

Lp. 
Numer i data 

zarządzenia 
Nazwa i zakres przedmiotowy 

1. 
RB.1.2015 

15 styczeń 2015 r. 

w sprawie procedury archiwizacji dokumentacji projektu pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trzcianka i 

Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance „ 

realizowanego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, 

zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 

„Gospodarka wodno-ściekowa” REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 2007-2013.  

 

2. 
FN.2.2015 

28 styczeń 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 

2015 rok. 

 

3.  
GN.3.2015 

29 stycznia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, 

stanowiących własność Gminy Brańszczyk, przeznaczonych do 

sprzedaży.  

 

4. 
RO.4.2015 

16 marca 2015 r.  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne 

umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów 

wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. 

 

FN.5.2015 

26 marca 2015 r. 

 

w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Brańszczyk 

6. 

 

FN.6.2015 

26 marca 2015 r. 

 

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok (opublikowane w Dz. Urz. Woj. Maz. 

2015.4117 z 28.04.2015 r.) 

7. 

 

FN.7.2015 

26 marca 2015 r. 

 

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania 

planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2014 rok 

8. 

 

FN.8.2015 

26 marca 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnych 

Instytucji Kultury za 2014 rok 

9. 

 

FN.9.2015 

30 marca 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 

2015 rok 

10. 

 

RO.11.2015 

13 kwietnia 2015 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. obsługi administracyjnej i 

materialno-technicznej obwodowych komisji wyborczych do 

wykonywania zadań związanych z organizacją i 

przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 



11. 

 

FN.12.2015 

16 kwietnia 2015 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 

2015 rok 

12. 

 

RO.13.2015 

17 kwietnia 2015 r.  

 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 

13. 

 

RO.I.14.2015 

21 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne 

na stanowisko kierownicze urzędnicze w Urzędzie Gminy w 

Brańszczyku, stanowisko – główny księgowy 

14. 

 

FN.15.2015 

22 kwietnia 2015 r.  

 

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy 

Brańszczyk za 2014 rok 

15. 

 

RO.16.2015 

5 maja 2015 r.  

 

w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 

8 w Publicznej Szkole Podstawowej w Knurowcu  

16. 

 

FN.17.2015 

7 maja 2015 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 

2015 rok 

17. 

 

SO.18.2015 

14 maja 2015 r.  

 

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków 

ścisłego zarachowania wykorzystanych na potrzeby wydawania 

dowodów osobistych 

18. 

 

FN.19.2015 

22 maja 2015 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 

2015 rok 

19. 

 

FN.20.2015  

3 czerwca 2015 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 

2015 rok 

20. 

 

RO.I.21.2015 

8 czerwca 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulasińskiego w 

Trzciance 

21. 

 

RO.I.22.2015 

8 czerwca 2015 r.  

 

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w 

Brańszczyku wprowadzonego Zarządzeniem Nr 93/2009 Wójta 

Gminy Brańszczyk z dnia 22 czerwca 2009 r. 

   

22. 
FN.23.2015 

30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 

2015 rok. 

 

23. 
FN.24.2015 

30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2015-2020. 

  

 


