
REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA 

BIERUTOWA 2021 r. 

 

 

Lp. 
Nr 

Zarządzenia 

Data 
wydania 

Treść zarządzenia 

Instytucja, stanowisko, 
osoba odpowiedzialna za 

realizację zarządzenia 

Uwagi 

1 1/21 02.01.2021 w sprawie ustalenia 

pogotowia kasowego. 
Skarbnik 

  

2 2/21 07.01.2021 w sprawie powołania 

Komisji 

Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia 

egzaminu z 

przygotowania do 

pracy na stanowisku 

podinspektora ds. 

gospodarki 

nieruchomościami w 

Urzędzie Miejskim w 

Bierutowie 

Sekretarz 

  

3 3/21 11.01.2021 w sprawie zmiany 

zarządzenia w sprawie 

wstrzymania 

bezpośredniej obsługi 

interesantów Urzędu 

Miejskiego w 

Bierutowie 

Sekretarz 

  

4 4/21 12.01.2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu 

ofert o udzielenie 

dotacji z budżetu 

Miasta i Gminy 

Bierutów na realizację 

zadania publicznego w 

zakresie rozwoju sportu 

na terenie Miasta i 

Gminy Bierutów 

M.Zganiacz 

  

http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E12596F3Z/002-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E12D6871Z/003-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E1600325Z/004-21.pdf


5 5/21 12.01.2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu 

ofert na realizację 

zadania publicznego 

Miasta i Gminy 

Bierutów w zakresie 

upowszechniania 

kultury fizycznej i 

sportu wśród 

mieszkańców Miasta i 

Gminy Bierutów 

M.Zganiacz 

  

6 6/21 12.01.2021  w sprawie zmian 

Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu 

Miejskiego w Bierutowie 

Sekretarz 

  

7 7/21 .01.2021  w sprawie powołania 

Punktu Obsługi Inwestora 

w Urzędzie Miejskim w 

Bierutowie 

Sekretarz 

  

8 8/21 14.01.2021  w sprawie zmiany 

Regulaminu 

wynagradzania 

pracowników 

zatrudnionych w Urzędzie 

Miejskim w Bierutowie na 

podstawie umowy o pracę 

Sekretarz 

  

9 9/21 19.01.2021  w sprawie wyznaczenia 

koordynatora gminnego 

ds. szczepień oraz 

utworzenia telefonicznego 

punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych oraz 

informacji o szczepieniach 

przeciw wirusowi SARS-

CoV-2 

M.Wiatr-Przybylska 

  

10 10/21 19.01.2021  w sprawie wprowadzenia i 

stosowania monitoringu 

wizyjnego na terenie 

sołectwa Stronia i 

sołectwa Gorzesław 

 

 

Informatyk 

  

http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E1A46F04Z/005-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BA6DCFDCA973Z/006-21..pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E263FB55Z/007-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E2958B9DZ/008-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E2AC3E1DZ/009-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E31C7AC9Z/010-21.pdf


11 11/21 22.01.2021  w sprawie Regulaminu 

udzielania przez Urząd 

Miejski w Bierutowie 

zamówień na dostawy, 

usługi i roboty o wartości 

nieprzekraczającej 

130.000 zł netto 

IR 

  

12 12/21 25.01.2021  w sprawie powołania 

Komisji Rekrutacyjnej do 

przeprowadzenia naboru 

na wolne stanowisko 

urzędznicze podinspektora 

ds. gospodarki 

infrastrukturą gminną. 

Sekretarz 

  

13 13/21 25.01.2021  w sprawie utworzenia 

Gminnego Biura 

Spisowego w Bierutowie 

USC 
  

14 14/21 28.01.2021  w sprawie powołania 

Konisji Konkursowej w 

celu opiniowawnia 

złożonych ofert w 

otwartym konkursie na 

realizację zadania 

publicznego w zakresie 

rozwoju sportu na terenie 

Miasta i Gminy Bierutów 

w 2021 roku 

M.Zganiacz 

  

15 15/21 28.01.2021  w sprawie zmiany 

Zarządzenia Nr 354/2005 

z dnia 21 stycznia 2005 

roku w sprawie powołania 

Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

M.Zganiacz 

  

16 16/21 28.01.2021  w sprawie kontroli 

realizacji zadań obronnych 

na terenie Miasta i Gminy 

Bierutów w 2021 r. 

 

 

 

M. Wiatr-Przybylska 

  

http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9C9E3E596ADZ/011-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DDCE376AZ/012-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DDD46A66Z/013-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DE18301DZ/014-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DE204ED2Z/015-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DE4A7F2AZ/016-21.pdf


17 17/21 29.01.2021  w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli 

oraz specjalności i formy 

kształcenia nauczycieli w 

roku 2021 

CUW 

  

18 18/21 29.01.2021  w sprawie harmonogramu 

czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu 

uzupełniającym do 

Przedszkola Miejskiego w 

Bierutowie oraz oddziałów 

przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych 

na tereni Gminy Bierutów, 

a także kryteriów branych 

pod uwagę w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym do 

Przedszkola Miejskiego 

oraz oddziałów 

przedszkolnych oraz 

dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych 

kryteriów 

CUW 

  

19 19/21 22.01.2021  w sprawie harmonogramu 

czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu 

uzupełniającym do szkół 

podstawowych na terenie 

Miasta i Gminy Bierutów, 

a także kryteriów branych 

pod uwagę w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkół 

podstawowych oraz 

dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych 

kryteriów 

 

CUW 

  

http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DE726ECBZ/017-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DF14D40Z/018-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DF2E0CF3Z/019-21.pdf


20 20/21 29.01.2021  w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w 

celu opiniowania 

złożonych ofert w 

otwartym konkursie na 

realizacją zadania 

publicznego w zakresie 

upowszechcniania kultury 

fizycznej i sportu w 2021 

r. 

M.Zganiacz 

  

21 21/21 11.02.2021  w sprawie powpłania 

stałej komisji przetargowej 

dla przeprowadzania 

zamówień publicznych 

przez Urząd Miejski w 

Bierutowie 

J.Płóciennik 

  

22 22/21 11.02.2021  w sprawie 

przeprowadzenia 

"Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych o 

wartości szacunkowej 

przekraczającej kwotę 130 

000 złottych netto" 

 J.Płóciennik 

  

23 24/21 18.02.2021  w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji 

zadania publicznego 

Miasta i Gminy Bierutów 

pod nazwą: "Prowadzenie 

specjalistycznej poradni 

dla rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej, w 

szczególności z 

problemami różnego typu 

uzależnień" w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom i 

patologiom społecznym w 

2021 r. 

M.Zganiacz 

  

24 25/21 23.02.2021  w sprawie wprowadzenia 

alarmu 

przeciwpowodziowego na 

terenie Miasta i Gminy 

Bierutów 

M.Wiatr-Przybylska 

  

http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_02/BIPF5BB88DF7BD054Z/020-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32B6963703Z/021-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32B8BE3999Z/022-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32B975BFBEZ/024-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32B9AE734FZ/025-21.pdf


25 26/21 25.02.2021  w sprawie utworzenia 

Punktu informacyjno-

konsultacyjnego dla NGO 

 A.Borówka 
  

26 27/21 26.02.2021  zmieniające uchwałę w 

sprawie budżetu Miasta i 

Gminy Bierutów na rok 

2021 

 Skarbnik 

  

27 28/21 26.02.2021  zmieniające uchwałę Nr 

XXVII/326/20 Rady 

Miejskiej w Bierutowie z 

dnia 30 grudnia 2020 r. w 

sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Bierutów 

na lata 2021-2038 

 Skarbnik 

  

28 29/21 03.03.2021  w sprawie odwołania 

alarmu 

przeciwpowodziowego na 

terenie Miasta i Gminy 

Bierutów 

 M.Wiatr-Przybylska 

  

29 30/21 08.03.2021  w sprawie utworzenia i 

zasad działania Punktu 

Potwierdzającego Profil 

Zaufany elektronicznej 

Platformy Usług 

Administracji Publicznej 

(ePUAP). 

 USC 

  

30 31/21 09.03.2021  w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w 

celu opiniowania 

złożonych ofert w 

otwartym konkursie na 

wsparcie realizacji zadania 

publicznego Miasta i 

Gminy Bierutów pod 

nazwą: "Prowadzenie 

specjalistycznej poradni 

dla rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej, w 

szczególności z 

problemami różnego typu 

uzależnień" w zakresie 

przeciwdziałania 

uzależnieniom i 

patologiom społecznym w 

2021 r. 

 M.Zganiacz 

  

http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32BA348213Z/026-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32BB22E08FZ/027-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32BE125701Z/028-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32BE7C7766Z/029-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32BFB12DCAZ/030-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32C1D6427EZ/031-21.pdf


31 33/21 .2021  w sprawie upoważnienia 

Pani Moniki Krosty do 

nadawania uprawnień do 

potwierdzania, 

przedłużania ważności i 

unieważniania profili 

zaufanych ePUAP w 

Urzędzie Miejskim w 

Bierutowie. 

 M.Krosta 

  

32 34/21 17.03.2021  w sprawie upoważnienia 

Pani Ewy Słomskiej do 

potwierdzania, 

przedłużania ważności i 

unieważniania profili 

zaufanych ePUAP w 

Urzędzie Miejskim w 

Bierutowie. 

 M.Krosta 

  

 

http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32C21C5B56Z/033-21.pdf
http://bierutow.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BE32C2A4543AZ/034-21.pdf

