
Nr Dzień ogłoszenia Treść zarządzenia 

 

Zarządzenia  2018  

1/2018 3 stycznia 2018 
W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie procedury 
kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziny zastępcze lub do 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka 

2/2018 20 lutego 2018 

W sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „zorganizowanie i przeprowadzenie 
zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – korepetycje dla 
36 dzieci” 

3/2018 5 marca 2018 
W sprawie wprowadzenia zasad przyznawania dofinasowań 
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd  
w 2018 r.” 

4/2018 16 kwietnia 2018  
W sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz 
załatwiania skarg i wniosków 

5/2018 4 kwietnia 2018 
W sprawie dofinasowania ze środków PFRON do zakupu 
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla 
osób niepełnosprawnych w 2018 roku 

6/2018 4 kwietnia 2018 
W sprawie dofinasowania ze środków PFRON do zakupu 
sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych  
w 2018 roku 

7/2018 4 kwietnia 2018 
W sprawie wysokości przyznawania dofinasowania ze 
środków PFRON do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym  
w 2018 roku 

8/2018 4 kwietnia 2018 
W sprawie wysokości dofinasowania ze środków PFRON do 
likwidacji barier architektonicznych, komunikowaniu się  
i technicznych dla osób niepełnosprawnych w 2018 roku 

9/2018 10 kwietnia 2018 W sprawie poświadczania kopii dokumentów 

10/2018 16 kwietnia 2018 

W sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  
Nr 35/2015 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie Przyjęcia 
Regulaminu Pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
 w Łowiczu 

11/2018 26 kwietnia 2018 
W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Łowiczu 

12/2018 21 maja 2018 

W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa 
Informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Łowiczu – do użytku wewnętrznego 
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13/2018 25 maja 2018 
W sprawie: powołania funkcji Inspektora Ochrony Danych  
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

14/2018 25 maja 2018 
W sprawie powołania funkcji Administratora Systemów 
Informatycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu 

15/2018 31 lipca 2018 

W sprawie wprowadzenia zasad refundacji kosztów zakupu 
podręczników oraz strojów i butów sportowych dla dzieci  
i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej - 
uczestników projektu „Umiem Więcej" realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane 
dalej „Centrum" 

16/2018 10 sierpnia 2018 

W sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydatów na 
wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze 
stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Łowiczu 

17/2018 17 sierpnia 2018 

W sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  
Nr 35/2015 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu. 

18/2018 17 sierpnia 2018 
W sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania 
pracowników 

19/2018 3 września 2018 
W sprawie powołania komisji do spraw naboru Nr 1 na 
wolne stanowisko urzędnicze-REFERENT w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

20/2018 4 września 2018 
W sprawie powołania komisji do spraw naboru Nr 2 na 
wolne stanowisko urzędnicze-REFERENT w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

21/2018 21 września 2018 
W sprawie wprowadzenia „Regulaminu służby 
przygotowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łowiczu" 

22/2018 1 października 2018 
W sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem 
Informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych w PCPR w Łowiczu 

23/2018 1 października 2018 
W sprawie powołania komisji do spraw naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze – REFERENT w PCPR w Łowiczu 

24/2018 15 października 2018 

W sprawie powołania Komisji do oceny ofert w 
postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dostawę 
samochodu typu Bus do przewozu 9 osób w tym 2 osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 

25-2018 30 października 2018 W sprawie poświadczenia kopii dokumentów 
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26/2018 31 października 2018 

W sprawie wprowadzenia zasad refundacji kosztów zakupu 
dresów sportowych dla młodzieży przebywającej  
w rodzinnej pieczy zastępczej – uczestników projektu 
„Umiem Więcej” realizowanego perz PCPR w Łowiczu 
zwanego dalej „Centrum” 

27/2018 21 listopada 2018 W sprawie powołania Komisji Socjalnej w PCPR w Łowiczu 

28/2018 7 grudnia 2018 W sprawie poświadczenia kopii dokumentów 

29/2018 10 grudnia 2018 

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu 
kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Karoliny 
Koprowskiej na stanowisku urzędniczym – REFERENT  
w PCPR w Łowiczu 

30/2018 19 grudnia 2018 
W sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i 
deklaracji wekslowych 

 


