
Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Linia 2017 

 

Zarządzenie Nr 1 W sprawie ustalenia planu finansowego urzędu jednostki samorządu 
terytorialnego na rok 2017 

Zarządzenie Nr 2  W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie i dochodów związanych z 
realizacją tych zadań na rok 2017; 

Zarządzenie Nr 3 W sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i urządzeń pożarniczych 
oraz prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu silnikowego 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Linia; 

Zarządzenie Nr 4 w sprawie wprowadzenie Planu postępowań o udziale zamówień Gminy 
Linia o wartości powyżej 30 000 € na rok 2017; 

Zarządzenie Nr 6 W sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017; 

Zarządzenie Nr 7  W sprawie Komisji Konkursowej  do spraw opiniowania ofert złożonych w 
ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w 2017; 

 w sprawie wprowadzenie Planu postępowań o udziale zamówień Gminy 
Linia o wartości powyżej 30 000 € na rok 2017; 

Zarządzenie Nr 8 w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert 
przy przetargach ogłaszanych przez Gminę Linia w ramach zamówień 
publicznych; 

Zarządzenie Nr 9 W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 201; 
Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Gminnej Drużyny Wykrywania i Alarmowania; 
Zarządzenie Nr 11 w sprawie udziału w rejonowym treningu systemu wykrywania i 

alarmowania; 
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Linia     

Nr 65/2016; 
Zarządzenie Nr 13 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Linia za 

rok 2016; 
Zarządzenie Nr 14 W sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form 
wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Linia; 

Zarządzenie Nr 15 W sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów samorządowych 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Linia  

Zarządzenie Nr 16 W sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017; 

Zarządzenie Nr 17 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; 
Zarządzenie Nr 18 W sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017; 
Zarządzenie Nr 19 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok; 
Zarządzenie Nr 20 W sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017; 
Zarządzenie Nr 21 w sprawie wprowadzenia Planu postępowań o udzielenie zamówień Gminy 

Linia o wartości powyżej €30 000 na rok 2017; 

Zarządzenie Nr 22           W sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla ucznia oraz                
warunków jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z tytułu przyznania 
stypendium szkolnego. 

Zarządzenie Nr 23           W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

Zarządzenie Nr 24           W sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017. 
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Zarządzenie  Nr 25        w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów 
następujących szkół: Szkoły Podstawowej w Miłoszewie, Szkoły Podstawowej 
im. ks. Kan. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach oraz Szkoły Podstawowej 
im. Leonida Teligi z klasami gimnazjalnymi w Lini.  

     Zarządzenie Nr 27         w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów 
na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Linia. 

Zarządzenie Nr 28       w sprawie wprowadzenia Planu postępowań o udzielenie zamówień Gminy Linia 
o wartości powyżej 30 000 € na rok 2017.  

Zarządzenie Nr 29      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.  

Zarządzenie Nr 30        w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017. 

Zarządzenie Nr 31        w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Bazylego Olęckiego w 
Niepoczołowicach  

Zarządzenie Nr 32            w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłoszewie. 

Zarządzenie Nr 33            w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi z klasami 
gimnazjalnymi w Lini. 

Zarządzenie Nr 34         w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu. 

Zarządzenie Nr 35             w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. żołnierzy Niezłomnych w 
Pobłociu. 

Zarządzenie Nr 36        w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w 
związku z wnioskiem złożonym przez Panią Alicję Świtka-nauczyciela Szkoły 
Podstawowej w Kętrzynie. 

Zarządzenia Nr 37     w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w 
związku z wnioskiem złożonym przez Panią Joannę Nogajewską -nauczyciela 
Zespołu Szkół w Strzepczu. 

Zarządzenie Nr 38        w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017. 

Zarządzenie Nr 39       w sprawie ogłoszenia II konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu. 

Zarządzenie Nr 40       w sprawie Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

Zarządzenie Nr 41     w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.  

Zarządzenie Nr 42      w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017.  

Zarządzenie Nr 43    w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Linia. 

Zarządzenie Nr 44   w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji 
Kultury Gminy Linia. 
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Zarządzenie Nr 45       w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia II konkursu na 
stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im .Żołnierzy Niezłomnych w 
Pobłociu. 

 Zarządzenie Nr 46      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

 Zarządzenie Nr 47   w sprawie ogłoszenia i ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w Potęgowie, oznaczonej jako działki nr 397/1, 520/20, 520/21, 
522/5, 523/6, obręb Niepoczołowice, stanowiącej własność Gminy Linia oraz 
powołania Komisji Przetargowej. 

  Zarządzenie Nr 48      w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

  Zarządzenie Nr 48a         w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku        
nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Linia. 

  Zarządzenie Nr 49     w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 r.  

  Zarządzenie Nr 50  w sprawie ogłoszenia i ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w 
Osieku i Lini, oznaczonych jako działki nr 172/1 i 171,172/2 obręb Osiek, 
stanowiącej własność Gminy Linia oraz jako działki nr 649/21, 649/22, 103/3, 
103/6, 103/8, 103/10,143/13, i 103/7, 143/14 i 103/9 obręb Linia, stanowiącej 
własność Gminy Linia oraz powołania Komisji Przetargowej.  

  Zarządzenie Nr 51   w sprawie ogłoszenia i ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
położonej w Lini, oznaczonej jako działka nr75/2, obręb Linia, stanowiącej 
własność Gminy Linia oraz powołania Komisji Przetargowej. 

   Zarządzenie Nr 52     w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017. 

  Zarządzenie Nr 53      w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej do rozpatrywania ofert przy 
przetargach ogłaszanych przez Gminę Linia w ramach zamówień publicznych.  

  Zarządzenie Nr 55  w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały 
budżetowej Gminy Linia na 2018 r.  

   Zarządzenie Nr 56     w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Lepszy 
start – lepsza przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy 
Linia” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 

  Zarządzenie Nr 57    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

   Zarządzenie Nr 58     w sprawie zmian planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 
oraz innych jednostek organizacyjnych gminy na rok 2017. 

   Zarządzenie Nr 59   w sprawie Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  

 

 

   


