
REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY SOBKÓW WYDAWANYCH JAKO ORGAN WYKONAWCZY GMINY   

     2018 ROK 

Lp. Data wydania 

zarządzenia 

Numer 

zarządzenia 

Tytuł  zarządzenia Wejście  

w życie 

Uwagi/ 

zmiany 

1. 02.01.2018 1.2018 w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2018 r. 

z dniem 

podpisania 

 

2. 03.01.2018 2.2018 W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 

2018 r. 

 

z dniem 

podpisania 

 

3. 03.01.2018 3.2018 W sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej dla osób 

świadczących pomoc sąsiedzką 

z dniem 

podpisania 

 

4. 05.01.2018 4.2018 W sprawie udostępnienia kanałów technologicznych, których 

właścicielem jest Gmina Sobków oraz ustalenia wysokości opłat za 

ich udostępnienie, 

 

z dniem 

podpisania 

 

5. 09.01.2018 5.2018 ustalenia terminu dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla pracowników 

Urzędu Gminy w Sobkowie 
z dniem 

podpisania 

 

6. 08.01.2018 6.2018 w sprawie przyjęcia planu postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w Gminie Sobków w 2018 roku, 

 

z dniem 

podpisania 

 

7. 08.01.2018 7.2018 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 

Gminie Sobków w 2018 roku, 

 

Z dniem 

podpisania                      

r. 

 

8. 12.01.2018 8.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły z dniem  



podstawowej w Lipie na rok szkolny 2017/2018 podpisania 

9. 15.01.2018 9.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania 

rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego w tym terminów składania 

dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobków 

z dniem 

podpisania 

 

10. 24.01.2018 10.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły 

podstawowej w Chomentowie na rok szkolny 2017/2018 
z dniem 

podpisania 

 

11. 31.01.2018 11.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. z dniem 

podpisania 

 

12. 26.02.2018 12.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. z dniem 

podpisania 

 

13. 05.03.2018 13.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 

2017/2018 
z dniem 

podpisania 

 

14. 12.03.2018 14.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. z dniem 

podpisania 

 

15. 26.03.2018 15.2018 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy Sobków oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 

rok. 

Z dniem 

podpisania 

 

16. 26.03.2018 16.2018 w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół                         

i placówek oświatowych z terenu Gminy Sobków 

Z dniem 

podpisania 

 

17. 29.03.2018 17.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Z dniem 

podpisania 

 

18. 29.03.2018 18.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Z dniem 

podpisania 

 

19. 03.04.2018 19.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018 

Z dniem 

podpisania z 

mocą obow. od 

04.04.2018 r. 

 

20. 04.04.2018 20.2018 Zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie zasad zwrotu kosztów 

przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub 

opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka 

umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, 

Z dniem 

podpisania 

 



opiekunów lub opiekunów prawnych. 

21. 12.04.2018 21.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018 

Z dniem 

podpisania 

 

22. 18.04.2018 22.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Z dniem 

podpisania 

 

23. 24.04.2018 23.2018 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku 

Z dniem 

podpisania 

 

24. 26.04.2018 24.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Z dniem 

podpisania 

 

25. 02.05.2018 25.2018 W sprawie zatwierdzenia aneksu  do arkusza organizacyjnego 

Zespołu Placówek Oświatowych w Miąsowej na rok szkolny 

2017/2018 

Z dniem 

podpisania 

 

26. 10.05.2018 26.2018 W sprawie przekazania Radzie Gminy Sobków sprawozdania 

finansowego Gminy za 2017 rok 

Z dniem 

podpisania 

 

27. 10.05.2018 27.2018 W sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Lipie do 

zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności 

Z dniem 

podpisania 

 

28. 10.05.2018 28.2018 W sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w 

Sokołowie Dolnym do zastępowania dyrektora w przypadku jego 

nieobecności 

Z dniem 

podpisania 

 

29. 11.05.2018 29.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Z dniem 

podpisania 

 

30. 11.05.2018 30.2018 W sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w 

Miąsowej do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności 

Z dniem 

podpisania 

 

31. 15.05.2018 31.2018 W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej 

wykonania budżetu Gminy Sobków za 2017 rok. 

Z dniem 

podpisania 

 

32. 15.05.2018 32.2018 W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej w Sobkowie 

Z dniem 

podpisania 

 

33. 23.05.2018 33.2018 W sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 

oświatowych na rok szkolny 2018/2019 

Z dniem 

podpisania 

 

34. 29.05,.2018 34.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Z dniem  



podpisania 

35. 30.05.2018 35.2018 W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację 

zadań publicznych zleconych przez Gminę Sobków z zakresu 

upowszechniania kultury i sportu w 2018 roku 

Z dniem 

podpisania 

 

36. 05.06.2018 36.2018 W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze                               

w Urzędzie Gminy w Sobkowie 

Z dniem 

podpisania 

 

37. 0706.2018 37.2018 W sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Samorządowego w 

Sobkowie z oddziałem zamiejscowym w Staniowicach do 

zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności 

Z dniem 

podpisania 

 

38. 08.06.2018 38.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

39. 21.06.2018 39.2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

40. 25.06.2018 40.2018 W sprawie powołania komisji gminnej do spraw szacowania strat                 

w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej 

oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody 

spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie 

gminy Sobków 

Z dniem 

podpisania  

 

41. 25.06.2018 41.2018 W sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Sobkowie Z dniem 

podpisania 

 

42. 25.06.2018 42.2018 W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie 

świadczenia dobry start oraz przekazywania informacji o przyznaniu 

świadczenia dobry start 

Z dniem 

podpisania 

 

43. 25.06.2018 43.2018 W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie 

świadczenia dobry start oraz przekazywania informacji o przyznaniu 

świadczenia dobry start 

Z dniem 

podpisania 

 

44. 25.06.2018 44.2018 W sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie 

świadczenia dobry start oraz przekazywania informacji o przyznaniu 

świadczenia dobry start 

Z dniem 

podpisania 

 

45. 27.06.2018 45.2018 W sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 

placówek światowych z terenu gminy Sobków 

Z dniem podpisania (z 

mocą  obowiązująca 
od 01.07.2018) 

 

46. 27.06.2018 46.2018 W sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów Z dniem  



niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych  z 

miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego 

realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w przypadku 

zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub 

opiekunów prawnych. 

podpisania 

46a. 28.06.2018 46a.2018 W sprawie zmian w budżecie Gminy  Sobków na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

47. 29.06.2018 47.2018 W sprawie  zmian w budżecie Gminy Sobków  na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

48. 29.06.2018 48.2018 W sprawie powołania  Komisji  Gminnej  do spraw szacowania strat 

w gospodarstwach  rolnych, i działach specjalnych produkcji rolnej   

oraz budynkach  mieszkalnych w których  wystąpiły szkody 

spowodowane   przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne   na 

terenie Gminy Sobków 

Z dniem 

podpisania 

 

49. 09.07.2018 49.2018 W sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczyciela zastępującego  

dyrektora 

Z dniem 

podpisania 

 

50. 09.07.2018 50.2018 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

51 19.07.2018 51.2018 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

52 24.07.2018 52.2018 W sprawie ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Gminy Sobków 

Z dniem 

podpisania 

 

53. 25.07.2018 53.2018 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

54. 25.07.2018 54.2018 W sprawie ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Gminy Sobków 

Z dniem 

podpisania 

 

55. 26.07.2018 55.2018 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia 

obronnego 

Z dniem 

podpisania 

 

56. 27.07.2018 56.2018 W sprawie ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Gminy Sobków 

Z dniem 

podpisania 

 

57. 31.07.2018 57.2018 W sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Sobków Z dniem 

podpisania 

 



58. 

 

31.07.2018 58.2018 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

59. 01.08.2018 59.2018 W sprawie zmiany zarządzenia na 20.2015 w sprawie powołania 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Z dniem 

podpisania 

 

60. 06.08.2018 60.2018 W sprawie wyboru sołtysa sołectwa Korytnica. 

 

Z dniem 

podpisania 

 

61. 07.08.2018 61.2018 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2018 rok Z dniem 

podpisania 

 

62. 08.08.2018 62.2018 W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy                    

w Sobkowie 

Z dniem 

podpisania 

 

63. 10.08.2018 63.2018 W sprawie ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze w 

Urzędzie Gminy Sobków 

Z dniem 

podpisania 
 

64 22.08.2018 64.2018 W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Sobków , informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze 2018 roku. 

Z dniem 

podpisania 
 

65 23.08.2018 65.2018 W sprawie zmian Zarządzenia Nr 48.2018 Wójta Gminy  Sobków z 

dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie  powołania Komisji Gminnej do 

spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji  rolnej oraz budynkach mieszkalnych w 

których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne na terenie Gminy Sobków                                                                                                                                                                   

Z dniem 

podpisania 
 

66. 22.08.2018 66.2018 W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego 

umieszczania  urzędowych obwieszeni wyborczych w wyborach 

samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października  2018 roku.                             

Z dniem 

podpisania 
 

 

 

 


