
R e je str  Z a rzą d ze ń  S ta ro sty  Ł o w ick ie g o  w  2 01 7  roku
NR

ZA R ZĄ D ZEN IA
DATA W  SPRAW IE

1. 02.01.2017 r.
odw ołania A dm inistratora Bezpieczeństw a Inform acji w  Starostw ie Pow iatow ym  
w  Łow iczu

2. 09.01.2017 r.

zm iany Zarządzenia Nr 31/2016 Starosty  Łow ickiego  z dnia 26 kw ietnia 2016 r. 
w  spraw ie centralnego rejestru um ów  i centralnego rejestru porozum ień  
prow adzonych w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu oraz zasad rejestrow ania  
w  nich dokum entów

3. 13.01.2017 r.
W  spraw ie określenia zasad i w ysokości św iadczeń przyznaw anych rodzinom  
zastępczym  w ynikających z ustaw y z dnia 9 czerw ca 20111 r. o w spieraniu rodziny  
i system ie pieczy zastępczej

4. 19.01.2017 r.
W  spraw ie ustalenia Regulam inu Zakładow ego Funduszu Św iadczeń Socjalnych  
Starostw a Pow iatow ego w  Łow iczu

5. 30.01.2017 r. W  spraw ie pow ołania Kom isji ds. Socjalnych

6 01.02.2017 r.
W  spraw ie pow ołania A dm inistratora Bezpieczeństw a Inform acji w  Starostw ie  
Pow iatow ym  w  Łow iczu

7. 07.02.2017 r.
W  spraw ie ustalenia średniego m iesięcznego kosztu utrzym ania m ieszkańca  
w  Dom u Pom ocy Społecznej „Borów ek" im. Krystyny Bochenek w  2017 roku.

8. 10.02.2017 r.

W  spraw ie przeprow adzenia rokow ań na zbycie w  drodze bezprzetargow ej 
nieruchom ości gruntow ej stanow iącej w łasność Skarbu Państw a, położonej 
w  Gm inie Nieborów , obręb 7 Dzierzgów , opisanej w  ew idencji gruntów  jako  działka  
nr 362/2 o pow ierzchni 0.2965 ha, pow ołania kom isji do przeprow adzenia rokow ań  
oraz ustalenia regulam inu przeprow adzenia rokow ań

9. 14.02.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na w olne stanow isko  
urzędnicze inspektora w  W ydziale Finansow ym  w  Starostw ie Pow iatow ym  
w  Łow iczu

10. 21.02.2017 r.
W  spraw ie pow ołania kom isji do przejęcia n ieruchom ości położonej w  G m inie  
Kiernozia, obręb Kiernozia, oznaczonej w  ew idencji gruntów  jako działka nr 413/3 o 
pow. 6,80 ha.

11. 01.03.2017 r. W  spraw ie zatw ierdzenia Planu Kontroli na 2017 rok

12. 07.03.2017 r.

W  spraw ie przeznaczenia do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
niezabudow anej nieruchom ości oznaczonej jako działka o nr ew . 208, położonej 
w  obrębie D zierzgów ek, gm . N ieborów , stanow iącej w łasność Skarbu Państw a, 
dla której w  Sądzie Rejonow ym  w  Łow iczu V  W ydział Ksiąg W ieczystych prow adzona  
jest księga w ieczysta KW  nr LD 10/00040183/4 oraz zatw ierdzenia treści ogłoszenia  
o przetargu



13 24.03.2017
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na w olne stanow isko  
urzędnicze radcy praw nego w  Zespole Radców  Praw nych w  Starostw ie Pow iatow ym  
w  Łow iczu

14 29.03.2017

W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia egzam inu kończącego służbę  
przygotow aw czą Pani M ałgorzaty W alędziak -  Podinspektora w  Pow iatow ym  
Zespole do Spraw  O rzekania o N iepełnospraw ności w  Starostw ie Pow iatow ym  
w  Łow iczu

15 29.03.2017
W  spraw ie Regulam inu m onitoringu korzystania z kom puterów  służbow ych  
w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu

16 29.03.2017

Zm ieniające Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty  Łow ickiego  z dnia 13 stycznia 2017 r. 
w  spraw ie określenia zasad i w ysokości św iadczeń przyznaw anych rodzinom  
zastępczym  w ynikających z ustaw y z dnia 9 czerw ca 20111 r. o w spieraniu rodziny  
i system ie pieczy zastępczej

17 30.03.2017
W  spraw ie w yrażenia zgody ma odw ołanie i pow ołanie Kom endanta Społecznej 
Straży Rybackiej przy Stadninie Koni W alew ice Spółka z o. o.

18 12.04.2017
W  spraw ie w prow adzenia Instrukcji Bezpieczeństw a Pożarow ego dla budynków  
Starostw a Pow iatow ego w  Łow iczu

19 21.04.2017
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na w olne stanow isko  
urzędnicze radcy praw nego w  Zespole Radców  Praw nych w  Starostw ie Pow iatow y  
w  Łow iczu

20 21.04.2017
W  spraw ie ustalenia i ogłoszenia w ykazu nieruchom ości przeznaczonej 
do w ydzierżaw ienia na okres do 3 lat

21 26.04.2017

Zm ieniające Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Łow ickiego  z dnia 21 kw ietnia 2017  
roku w  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na w olne  
stanow isko urzędnicze radcy praw nego w  Zespole Radców  Praw nych w  Starostw ie  
Pow iatow ym  w  Łow iczu

22 15.05.2017

zm ieniające Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Łow ickiego  z dnia 19 stycznia 2017 r. 
w  spraw ie ustalenia Regulam inu Zakładow ego Funduszu Św iadczeń Socjalnych  
Starostw a Pow iatow ego w  Łow iczu.

23 19.05.2017 W  spraw ie ustalenia Regulam inu konkursu „Bo ciany w  Pow iecie Łow ickim "

24 31.05.2017
W  spraw ie ogłoszenia w ykazu nieruchom ości stanow iącej w łasność Skarbu  
Państw a, położonej w  Łyszkow icach, przeznaczonej do sprzed aży w  trybie przetargu  
ustnego nieograniczonego

25 31.05.2017
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na w olne stanow isko  
urzędnicze podinspektora w  W ydziale  O chrony Środow iska, Rolnictw a i Leśnictw a  
w  Starostw ie Pow iatow y w  Łow iczu

26 01.06.2017 W  spraw ie ustalenia akcji ekologicznej „D rzew ko za m akulaturę"

27 13.06.2017
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na w olne stanow isko  
urzędnicze inspektora w  W ydziale  O rganizacyjnym

28 22.06.2017
W  spraw ie ustalenia i ogłoszenia w ykazu nieruchom ości przeznaczonej do oddania  
w  dzierżaw ę na czas oznaczony do 3 lat

29 29.06.2017
W  spraw ie zm ian w  składzie Pow iatow ego Zespołu do Spraw  O rzekania  
o N iepełnospraw ności w  Łow iczu

30 05.07.2017
W  spraw ie instrukcji określającej zasady rachunkow ości i plan kont do projektu  
„W  szkole jak w  pracy -  rozw ój infrastruktury szkolnej kluczem  podniesienia  
kw alifikacji zaw odow ych uczniów "

31 31.07.2017
W  spraw ie ustalenia oraz ogłoszenia w ykazu nieruchom ości stanow iącej w łasność  
Skarbu Państw a, przeznczonej do sprzedaży w  trybie przetargu ustnego  
nieograniczonego



32 1.08.2017
Zm ieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łow ickiego z dnia 4  m aja 2016 r. 
w  spraw ie szczegółow ych zasad obsługi praw nej oraz podziału obow iązków  radców  
praw nych w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu

33 2.08.2017

W  spraw ie pow ołania zespołu projektow ego dla projektów  pn. „W  szkole jak  
w  p ra c y - rozw ój infrastruktury szkolnej kluczem  podniesienia kw alifikacji 
zaw odow ych uczniów " oraz „U m iem , w iem , potrafię  -  now oczesna infrastruktura  
szkolna kluczem  do rozw oju m łodego człow ieka"

34 28.08.2017
W  spraw ie zm iany Regulam inu W ynagradzania Pracow ników  Starostw a  
Pow iatow ego w  Łow iczu

35 01.09.2017 r.
W  spraw ie ustalenia i ogłoszenia w ykazu nieruchom ości stanow iącej w łasność  
Skarbu Państw a przeznaczonej do w ydzierżaw ienia na okres do 3 lat

36 01.09.2017 r.
W  spraw ie zrzeczenia się w  całości odszkodow ania za n ieruchom ość stanow iącą  
w łasność Skarbu Państw a

37 05.09.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia egzam inu kończącego służbę  
przygotow aw czą Pana Jarosław a Burzykow skiego -  Inspektora w  W ydziale  
O rganizacyjnym  w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu

38 05.09.2017 r.
W  spraw ie instrukcji określającej zasady rachunkow ości i plan kont dla projektu  
„U m iem , w iem , potrafię -  now oczesna infrastruktura szkolna kluczem  do rozw oju  
m łodego człow ieka"

39 13.09.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia egzam inu kończącego służbę  
przygotow aw czą Pani A nety Stefańskiej -  radcy praw nego w  Zespole Radców  
Praw nych w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu

40 25.09.2017 r.

W  spraw ie przeznaczenia do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
niezabudow anej nieruchom ości stanow iącej w łasność Skarbu Państw a, oznaczonej 
jako działka o nr 17/4, położonej w  obrębie Łyszkow ice, gm . Łyszkow ice oraz  
zatw ierdzenia treści ogłoszenia o przetargu

41 28.09.2017 r.
W  spraw ie ustalenia oraz ogłoszenia w ykazu nieruchom ości stanow iącej w łasność  
Skarbu Państw a przeznaczonej do sprzedaży w  trybie przetargu ustnego  
nieograniczonego

42 29.09.2017 r.
W  spraw ie zm ian w  składzie Pow iatow ego Zespołu do Spraw  O rzekania  
o N iepełnospraw ności

43 29.09.2017 r.
W  spraw ie zm ian w  składzie Pow iatow ego Zespołu do Spraw  O rzekania  
o N iepełnospraw ności

44 02.10.2017 r.

W  spraw ie przeznaczenia do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
zabudow anej n ieruchom ości stanow iącej w łasność Skarbu Państw a, oznaczonej 
jako działka o nr 606/3, położonej w  obrębie Czatolin, gm . Łyszkow ice  oraz  
zatw ierdzenia treści ogłoszenia o przetargu

45 09.10.2017 r.

W  spraw ie pow ołania Kom isji Konkursow ej do przeprow adzenia I etapu Konkursu  
„Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" dla uczniów  gim nazjów  szkół: 
M iasta Kórnik, M iasta Sopot, G m iny Suchy Las, G m iny i M iasta S ianów  i Pow iatu  
Tatrzańskiego  oraz uczniów  szkół ponadgim nazjalnych z pow iatów : Kartuskiego, 
Łow ickiego, Poznańskiego, Św idnickiego, Tatrzańskiego

46 09.10.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji likw idacyjnej pojazdów  oraz ustalenia zasad  
postępow ania z pojazdam i usuniętym i z drogi na podstaw ie art. 130a ust. 10 ustaw y  
Praw o o ruchu drogow ym

47 10.10.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia egzam inu kończącego służbę  
przygotow aw czą Pani A leksandry Przybylak podinspektora w  W ydziale  O chrony  
Środow iska, Rolnictw a i Leśnictw a Starostw a Pow iatow ego w  Łow iczu

48 17.10.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na stanow isko  
urzędnicze inspektora w  W ydziale Edukacji i Spraw  Społecznych w  Starostw ie  
Pow iatow ym  w  Łow iczu

49 23.10.2017 r.
W  spraw ie przeprow adzenia m odernizacji ew idencji gruntów  i budynków  na 
obszarze części obrębów  położonych na terenie m iasta Łow icza

50 31.10.2017 r.

Zm ieniające Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Łow ickiego z dnia 02 sierpnia 2017 r. 
w  spraw ie pow ołania zespołu projektow ego dla projektów  pn. „W  szkole jak  
w  p racy-ro zw ó j infrastruktury szkolnej kluczem  podniesienia kw alifikacji 
zaw odow ych uczniów " oraz „U m iem , w iem , potrafię-now oczesna infrastruktura  
szkolna kluczem  do rozw oju m łodego człow ieka".



51 03.11.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji Konkursow ej do rozstrzygnięcia konkursu „Bociany  
w  Pow iecie Łow ickim "

52 06.11.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na stanow isko  
urzędnicze inspektora w  W ydziale  Inw estycji i Zam ów ień Publicznych w  Starostw ie  
Pow iatow ym  w  Łow iczu

53 07.11.2017 r.
W  spraw ie zrzeczenia się w  całości odszkodow ania za nieruchom ość stanow iącą  
w łasność Skarbu Państw a

54 07.11.2017 r.
W  spraw ie ustalenia oraz ogłoszenia w ykazu nieruchom ości stanow iącej w łasność  
Skarbu Państw a przeznaczonej do sprzedaży w  trybie bezprzetargow ym  na rzecz 
użytkow nika w ieczystego

55 13.11.2017 r.
W  spraw ie ustalenia w zorów  listy społecznych opiekunów  zabytków , legitym acji, 
zaśw iadczenia w ydaw anych społecznym  opiekunom  zabytkó w  oraz zasad  
postępow ania w  przypadku odw ołania społecznych opiekunów  zabytkó w

56 13.11.2017 r. W  spraw ie ustanow ienia społecznego opiekuna zabytkó w  -  Ireneusz Cybulski

57 13.11.2017 r. W  spraw ie ustanow ienia społecznego opiekuna zabytkó w  -  Jacek Rybus

58 13.11.2017 r.
W  spraw ie ustanow ienia społecznego opiekuna zabytkó w  -  Katarzyna  
W ielem borek- Szkup

59 15.11.2017 r.

W  spraw ie pow ołania Kom isji przetargow ej do przeprow adzenia ustnego przetargu  
nieograniczonego na sprzedaż n ieruchom ości stanow iącej w łasność Skarbu  
Państw a, oznaczonej jako działka o nr 17/4, położonej w  obrębie Łyszkow ice, gm . 
Łyszkow ice oraz ustalenia regulam inu przetargu

60 15.11.2017 r.

W  spraw ie pow ołania Kom isji przetargow ej do przeprow adzenia ustnego przetargu  
nieograniczonego na sprzedaż zabudow anej n ieruchom ości stanow iącej w łasność  
Skarbu Państw a, oznaczonej jako działka o nr 606/3, położonej w  obrębie Czatolin, 
gm . Łyszkow ice oraz ustalenia regulam inu przetargu

61 20.11.2017 r.
W  spraw ie przeprow adzenia inw entaryzacji rocznej w  Starostw ie Pow iatow ym  
w  Łow iczu

62 24.11.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na stanow isko  
urzędnicze inspektora w  W ydziale Kom unikacji w  Starostw ie Pow iatow ym  
w  Łow iczu

63 28.11.2017 r.
W  spraw ie ustalenia Regulam inu konkursu „Ekologiczna ozdoba  
Bożonarodzeniow a"

64 30.11.2017 r.
W  spraw ie ustalenia i ogłoszenia w ykazu nieruchom ości stanow iącej w łasność  
Skarbu Państw a przeznaczonej do oddania w  dzierżaw ę w  drodze bezprzetargow ej

65 06.12.2017 r. W  spraw ie Regulam inu pracy Starostw a Pow iatow ego w  Łow iczu

66 06.12.2017 r.
W  spraw ie regulam inu w ynagradzania pracow ników  Starostw a Pow iatow ego  
w  Łow iczu

67 06.12.2017 r.
W  spraw ie ustalenia W ew nętrznej Polityki A ntym obbingow ej w  Starostw ie  
Pow iatow ym  w  Łow iczu

68 06.12.2017 r.

W  spraw ie przeprow adzenia rokow ań na zbycie nieruchom ości gruntow ej 
stanow iącej w łasność Skarbu Państw a w  drodze bezprzetargow ej na rzecz jej 
użytkow ania w ieczystego, pow ołania kom isji do przeprow adzenia rokow ań oraz 
ustalenia regulam inu przeprow adzenia rokow ań

69 06.12.2017 r.
Zm ieniające Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty  Łow ickiego z dnia 20 m aja 2015 r. 
w  spraw ie zasad oceny ryzyka zaw odow ego na stanow iskach pracy i jej 
dokum entow ania

70 11.12.2017 r.

Zm ieniające Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty  Łow ickiego z dnia 19 listopada 2013 r. 
w  spraw ie określenia trybu udostępniania dokum entacji przechow yw anej 
w  archiw um  zakładow ym  Starostw a Pow iatow ego w  Łow iczu, term inarzu  
przekazyw ania akt przez kom órki organizacyjne oraz w zorów  środków  
ew idencyjnych archiw um

71 12.12.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji Konkursow ej do rozstrzygnięcia konkursu  
„Ekologiczna ozdoba Bożonarodzeniow a"



72 18.12.2017 r.
W  spraw ie pow ołania Kom isji do przeprow adzenia naboru na stanow isko  
urzędnicze inspektora pełniącego funkcję A dm inistratora Bezpieczeństw a  
Inform acji w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu.

73 28.12.2017 r.
W  spraw ie zm ian w  składzie Pow iatow ego Zespołu do Spraw  O rzekania o 
N iepełnospraw ności w  Łow iczu

74 29.12.2017 r.
Zm ieniające Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łow ickiego  z dnia 4  maja 2016 r. w  
spraw ie szczegółow ych zasad obsługi praw nej oraz podziału obow iązków  radców  
praw nych w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu

75 29.12.2017 r.

W  spraw ie podziału zadań pom iędzy Starostą Łow ickim  i W icestarostą Łow ickim  w  
przedm iocie nadzoru nad działalnością stanow isk i kom órek organizacyjnych  
Starostw a Pow iatow ego w  Łow iczu oraz k ierow ników  pow iatow ych jednostek  
organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

76 29.12.2017 r.
W  spraw ie uchylenia Zarządzenia Nr 6/2017 Starosty  Łow ickiego  z dnia 1 lutego  
2017 r. w  spraw ie pow ołania A dm inistratora Bezpieczeństw a Inform acji w  
Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu

77 29.12.2017 r.
W  spraw ie przekazania do stacji dem ontażu pojazdów  usuniętych z drogi na 
podstaw ie art. 130a ust. 10 ustaw y Praw o o ruchu drogow ym  i przejętych na 
w łasność Pow iatu Łow ickiego

78 29.12.2017 r. W  spraw ie ustalenia zasad rachunkow ości w  Starostw ie Pow iatow ym  w  Łow iczu


