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Zarządzenie Nr 6 w sprawie ustanowienia w Gminie Linia urzędnika wyborczego; 
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania ofert złożonych w 

ramach otwartego konkursu ofert; 
Zarządzenie Nr 18 w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej; 
Zarządzenie Nr 19 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego w budynku 

komunalnym przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego;  

Zarządzenie Nr 20 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla lokalu mieszkalnego, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 23 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 26 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 
przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Linia; 

Zarządzenie Nr 36 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i urządzeń 
pożarniczych oraz wprowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu 
silnikowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Linia; 

Zarządzenie Nr 37 w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej do rozpatrywania 
ofert przy zamówieniach ogłaszanych przez Gminę Linia w ramach 
zamówień publicznych służących wdrażaniu projektu: „Zaczynam od 
przedszkola- Utworzenie trzech punktów przedszkolnych w Gminie Linia” 
w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
poddziałanie 9.1.1.- zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej”; 

Zarządzenie Nr 41 w sprawie ogłaszania wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Linia przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 42 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego; 

Zarządzenie Nr 43  w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania Systemem 
Obsługi Obywatela w Urzędzie Gminy Linia; 

Zarządzenie Nr 47 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informacyjnym 
dla systemu i Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem 
Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta 
PO KL oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 
2007 u Beneficjenta PO KL; 

Zarządzenie Nr 48 w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i 
alarmowania; 

Zarządzenie Nr 51 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy 
Linia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok; 

Zarządzenie Nr 52 w sprawie opracowania założeń do projektu budżetu na 2013 rok; 
Zarządzenie Nr 53 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2012; 
Zarządzenie Nr 54 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego organizacyjnych jednostek organizacyjnych na rok 2012 r; 
Zarządzenie Nr 55 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r;  
Zarządzenie Nr 56 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2012; 
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Zarządzenie Nr 57 w sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu nieruchomości; 
Zarządzenie Nr 58 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r; 
Zarządzenie Nr 59 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2012;; 
Zarządzenie Nr 60 w sprawie projektu Budżetu Gminy na 2013 r ; 
Zarządzenie Nr 61 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r;   
Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2012; 
Zarządzenie Nr 63  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

(licytacjo) pojazdu stanowiącego własność gminy Linia oraz powołania 
komisji przetargowej; 

Zarządzenie Nr 64 w sprawie opracowania planu Obrony Cywilnej Gminy Linia; 

 

 

  
  


