Rejestr Zarządzeń Starosty Łowickiego w 2016 roku
NR
ZARZĄDZENIA

DATA

1

04.01.2016 r.

2

14.01.2016 r.

3

18.01.2016 r.

4

21.01.2016 r.

5

26.01.2016 r

6

26.01.2016 r

7

27.01.2016 r

8

28.01.2016 r

9

09.02.2016 r.

10

09.02.2016 r

11

12.02.2016 r.

12

10.03.2016 r.

13

11.03.2016 r.

14

11.03.2016 r.

15

15.03.2016 r.

16

15.03.2016 r.

17

21.03.2016 r.

18

21.03.2016 r.

19

21.03.2016 r.

20

21.03.2016 r.

W SPRAWIE

W sprawie określenia zasad i wysokości świadczeń przyznawanych rodzinom
zastępczym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
kierownicze
stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego na
samodzielnym stanowisku pracy
W sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w obrębie Sypień Gmina Nieborów.
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem
Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia na okres 3 lat
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do zbycia w drodze bezprzetargowej
W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Łowiczu
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek w 2016 r.
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze II przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 4670/1
położonej w Łowiczu przy ul. Radzieckiej obręb Kostka, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest
KW LD10/00000605/7
W sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w obrębie Małszyce, gmina Miasto Łowicz
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
W sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w obrębie Domaniewice, gmina Domaniewice
W sprawie organizacji systemu monitoringu wizyjnego w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
W sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
W sprawie wprowadzenia dokumentacji zapewniającej ochronę
przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
wraz z opisem środków technicznych i organizacyjnych stosowanych
w jednostce
W sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
W sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 rok
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na kierownicze
stanowisko urzędnicze Dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu

21

21.03.2016 r.

22

21.03.2016 r.

23

25.03.2016 r.

24

31.03.2016 r

25

31.03.2016 r

26

04.04.2016 r.

27

06.04.2016 r.

28

11.04.2016 r.

29

11.04.2016 r.

30

15.04.2016 r.

31

26.04.2016 r.

32

28.04.2016 r.

33

04.05.2016 r.

34

10.05.2016 r.

35

13.05.2016 r.

36

17.05.2016 r.

37

19.05.2016 r.

38

23.05.2016 r.

39

27.05.2016 r.

W sprawie określenia i wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy
jakości”
W sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego”
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
W sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu
W sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania i Niepełnosprawności w Łowiczu
W sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2016 rok w Powiecie
Łowickim
W sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 4670/1
położonej w Łowiczu przy ul. Radzieckiej obręb Kostka stanowiącej własność
Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest
KW LD10/00000605/7
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 24 położonej
w obrębie Rogóźno Drugie Gmina Domaniewice, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest
KW LD10/00027794/3
W sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz
ustalenia regulaminu przetargu
W sprawie centralnego rejestru umów i centralnego rejestru porozumień
prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz zasad
rejestrowania w nich dokumentów
Zmieniające Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Łowickiego z dnia 2 czerwca
2015 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym
w Łowiczu
W sprawie szczegółowych zasad obsługi prawnej oraz podziału obowiązków
radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
Zmieniające Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Łowickiego z dnia 18 maja
2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 208 położonej
w obrębie Dzierzgówek gm. Nieborów stanowiącej własność Skarbu
Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW
LD10/00040183/4
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
kierownicze stanowisko urzędnicze Przewodniczącego Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
W sprawie wprowadzenia Analizy zagrożeń i ryzyka przetwarzania danych
osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
Zmieniające Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Łowickiego z dnia 26 kwietnia
2016 r. w sprawie centralnego rejestru umów i centralnego rejestru
porozumień prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz zasad
rejestrowania w nich dokumentów
W sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej
do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
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27.05.2016 r.

41

30.05.2016 r.
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31.05.2016 r.

43

13.06.2016 r.

44

15.06.2016 r

45

30.06.2016 r

46

04.07.2016 r

47

29.07.2016 r.

48

29.07.2016 r.

49

12.08.2016 r.

50

25.08.2016 r.

51

25.07.2016 r.

52

29.08.2016 r.

53

29.08.2016 r.
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07.09.2016 r.

55

07.09.2016 r.

56

07.09.2016 r.

57

16.09.2016 r.

58

22.09.2016 r

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz
ustalenia regulaminu przetargu
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 409 położonej
w obrębie Polesie gm. Łyszkowice stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla
której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW
LD10/00025845/2
W sprawie powołania komisji do dokonania czynności archiwizacyjnych
dokumentów z wyborów do Rady Powiatu Łowickiego i Sejmiku
Województwa Łódzkiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
W sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Starostwie
Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Łowickiego oraz zasad
jego koordynacji.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
W sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Zmieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łowickiego z dnia 4 maja 2016
r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi prawnej oraz podziału
obowiązków radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.
W związku z zamknięciem w dniu 8 lipca 2016 r. budynku Starostwa
Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 .
Zmieniające Zarządzenie Nr 19/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca
2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 rok.
Zmieniające Zarządzenie Nr 42/2016 Starosty Łowickiego z dnia 31 maja
2016 roku w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i jednostkach organizacyjnych Powiatu
Łowickiego oraz zasad jego koordynacji.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze radcy prawnego w Zespole Radców Prawnych w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko
urzędnicze inspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
W związku z zamknięciem w dniach 2 i 5 września 2016 r. budynku Starostwa
Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30.
Zmieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łowickiego z dnia 4 maja 2016
r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi prawnej oraz podziału
obowiązków radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
W sprawie ustalenia Regulaminu akcji ekologicznej „Drzewko za makulaturę”
W sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 47/2016
Starosty Łowickiego z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym Zarządzenie
Nr 19/2016 Starosty Łowickiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Kontroli na 2016 r.
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
wydzierżawienia na okres do 3 lat
W sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą Pani Marty Tybuś- Przewodniczącej Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
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22.09.2016 r.
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04.10.2016 r.
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10.10.2016 r.
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11.10.2016 r.
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14.10.2016 r

64

31.10.2016 r
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7.11.2016 r
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7.11.2016 r.

67

23.11.2016 r.

68

28.11.2016 r.

69

30.11.2016 r.
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1.12.2016 r.
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2.12.2016 r.

72

7.12.2016 r.
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12.12.2016 r.
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12.12.2016 r.
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30.12.2016 r.

W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Łowiczu
W sprawie powołania w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu
przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego i zmiany
Zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Łowickiego z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łowiczu
Zmieniające zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Łowickiego z dnia 19 listopada
2013 r. w sprawie określenia trybu udostępniania dokumentacji
przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, terminarzu przekazywania akt przez komórki organizacyjne oraz
wzorów środków ewidencyjnych archiwum
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Organizacyjnym
W sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
W sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka
o nr ew. 208 położonej w obrębie Dzierzgówek gm. Nieborów stanowiącej
własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW LD10/00040183/4 oraz
ustalenia treści ogłoszenia o przetargu
W sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/2003 Starosty Łowickiego z dnia 18
czerwca 2003 roku w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia kontroli
z wykonywania zadań i przedsięwzięć obrony cywilnej w mieście Łowiczu
i gminach powiatu łowickiego
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą Pana Zbigniewa Rybusa – inspektora w Wydziale
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
W sprawie udostępniania informacji sektora publicznego będących
w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w celu ich ponownego
wykorzystania
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
W sprawie wyboru uzupełniającego przedstawiciela pracowników Starostwa
Powiatowego w Łowiczu w kadencji 2015-2019 i powołania komisji
wyborczej
Zmieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łowickiego z dnia 4 maja 2016
roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi prawnej oraz podziału
obowiązków radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu
Zmieniające Zarządzenie Nr 71/2016 Starosty Łowickiego z dnia 2 grudnia
2016 r. w sprawie wyboru uzupełniającego przedstawiciela pracowników
Starostwa Powiatowego w Łowiczu w kadencji 2015-2019 i powołania
komisji wyborczej
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Zduny
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r.
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30.12.2016 r
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30.12.2016 r
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30.12.2016 r

W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Nieborów
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Łyszkowice
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Łowicz
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Kocierzew Południowy
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Kiernozia
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Domaniewice
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Chąśno
W sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy
Bielawy
W sprawie wprowadzenia „Karty Audytu Wewnętrznego”
W sprawie określenia i wprowadzenia „Programu zapewnienia i poprawy
jakości”
W sprawie ustalenia planu audytu wewnętrznego na 2017 rok w Powiecie
Łowickim

