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Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Łasin 

Kadencja 2010-2014 

 
Aby przejść do zarządzenia klikamy w treść w okienku ”Postanowienia zarządzenia", 

przeglądarka przeniesie nas do wybranej treści. 
 

Nr  Data Postanowienia zarządzenia  

1/2010 6 grudnia 2010  W sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla 

przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r 

na terenie Miasta i Gminy Łasin 

2/2010 6 grudnia 2010  w sprawie powołania lidera gminnego do przeprowadzenia 

Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r na terenie Miasta 

i Gminy Łasin 

3/2010 6 grudnia 2010  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do 

przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r. 

na terenie Miasta i Gminy Łasin 

4/2010 14 grudnia 2010 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin 

5/2010 16 grudnia 2010 W sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Łasinie 

6/2010 23 grudnia 2010  Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin w 2010 roku 

7/2010 31 grudnia 2010  W przeprowadzenia inwentaryzacji  rocznej aktywów i pasywów w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

8/2011 03 stycznia 2011 W sprawie odpłatnego nabycia działki nr 32/1 położonej w 

Jankowicach gm. Łasin zapisanej w KW 1374, na rzecz Miasta i 

Gminy Łasin 

9/2011 03 stycznia 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia  nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

10/2011 03 stycznia 2011  W sprawie przeznaczenia do zbycia  nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

11/2011 03 stycznia 2011  W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia 

12/2011 17 stycznia 2011 W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu” Wieloletniego 

Programu Współpracy Miasta i Gminy Łasin z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  na lata 2011-2014 

13/2011 20 stycznia 2011 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego  o wartości [poniżej 4.845.00 Euro  na 

wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu w Łasinie –I Etap Stare 

Miasto 

14/2011  20 stycznia 2011 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego  o wartości [poniżej 4.845.00 Euro  na 

wykonanie wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o 

nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na 

terenie Miasta i Gminy Łasin 

15/2011 24 stycznia 2011 W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok 

16/2011 24 stycznia 2011 W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-
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17/2011 26 stycznia 2011 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest 

przyznawane 

18/2011  26 stycznia 2011 W sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowania środka trwałego 

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie, ulica 

Grudziądzka nr 11 

19/2011 31 stycznia 2011 W sprawie stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

instrukcji zarządzania ryzykiem 

20/2011 31 stycznia 2011 W sprawie stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

kwestionariusza samooceny kontroli zarządczej 

21/2011 31 stycznia 2011 W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

Zasad Etyki Pracowników 

22/2011 31 stycznia 2011  W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w 

Łasinie 

23/2011 1 lutego 2011 W sprawie Regulaminu Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy w Łasinie 

24/2011 1 lutego 2011 W sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego 

rzeczowego wykazu akt i zakresu działania archiwum zakładowego w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

25/2011 2 lutego 2011 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność mienia 

komunalnego 

26/2011 8 lutego 2011  W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie 

przetargu ograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 Euro na 

modernizacje istniejącego systemu ciepłowniczego 

27/2011 14 lutego 2011 W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2011 rok  

28/2011 14 lutego 2011 W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 

2011-2018 

29/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Jankowice  

30/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Nowe Błonowo  

31/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Przesławice  

32/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Goczałki  

33/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Plesewo 

34/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Huta Strzelce  

35/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Jakubkowo  

36/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Szczepanki  

37/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Nogat 

38/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Wydrzno 

39/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Łasin 

Wybudowanie  

40/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Zawda 

41/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Stare Błonowo 

42/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Szonowo   

43/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Kozłowo 

44/2011 14 lutego 2011 W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Nowe Mosty 

45/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Zawdzka Wola 

46/2011 14 lutego 2011  W sprawie wyboru sołtysa i Rady sołeckiej Sołectwa Szynwałd 
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47/2011 16 lutego 2011 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie 

wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku. 

48/2011 18 lutego 2011 W sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 115/13 położonej w 

Bogdankach obręb Jakubkowo gm. Łasin zapisanych w KW 23033 na 

rzecz Miasta i Gminy Łasin 

49/2011 18 lutego 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

50/2011 18 lutego 2011  W sprawie przeznaczenia do zbycia  nieruchomość stanowiącą 

mienie komunalne 

51/2011 18 lutego 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

52/2011 18 lutego 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

53/2011 18 lutego 2011  W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

54/2011 18 lutego 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

55/2011 21 lutego 2011  W sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 

trzech lat nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

położonych w Łasinie 

56/2011 23 lutego 2011  W sprawie ogłoszenia otwartego wyboru ofert na wspieranie 

wykonania zadania publicznego w zakresie utrzymania i konserwacji 

urządzeń melioracyjnych w Mieście i Gminie Łasin w 2011 r. 

57/2011 23 lutego 2011  zmieniające  zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

58/2011 23 lutego 2011 W sprawie które przekazuje właściwej osobie lub komórce 

organizacyjnej za pokwitowaniem, chyba że ustalenie adresata 

możliwe jest jedynie po otwarciu przesyłki. 

  

59/2011 17 marca 2011 W sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Miasta i 

Gminy Łasin za 2010 rok 

60/2011 22 marca 2011 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia. 

61/2011 22 marca 2011 W sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego. 

62/2011 22 marca 2011 W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność mienia 

komunalnego 

63/2011 29 marca 2011 W sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres 

styczeń-czerwiec 2011 r. 

64/2011 29 marca 2011  W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie 

wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej wśród uczniów poprzez naukę 

pływania. 

65/2011 29 marca 2011  W sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 

66/2011 30 marca 2011  Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok. 

67/2011 30 marca 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

68/2011 6 kwietnia 2011  W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 Euro na 

wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych Zespołu szkól 
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http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488522.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488522.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488522.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488522.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958484593.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120221095848222.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120221095848222.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958483904.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958483904.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210050834119429.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210050834119429.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210050834119429.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210050834119429.pdf
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Publicznych w Łasinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 

69/2011 11 kwietnia 2011 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola 

Miejskiego w Łasinie 

70/2011 12 kwietnia 2011 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

71/2011 18 kwietnia 2011  W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na 

budowę placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej „Radosna szkoła” na terenie Zespołu szkół Publicznych w 

Łasinie przy ul. C. Skłodowskiej 14 

72/2011 19 kwietnia 2011 W sprawie powierzenia miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Łasinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie 

szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

systemowym „ Pomysł na aktywność” 

73/2011 20 kwietnia 2011 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego 

przez Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja 

z Miechowa w Łasinie. 

74/2011 28 kwietnia 2011 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie.  

75/2011 4 maja 2011  Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w 

celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Miejskiego w Łasinie 

76/2011 6 maja 201 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w 

celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 

Miejskiego w Łasinie. 

- 6 maja 2011 Informacja w sprawie wykonania budżetu za 2010 r. 

77/2011 9 maja 2011 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

78/2011 9 maja 2011 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

79/2011 13 maja 2011 W sprawie powołania komisji do spraw udzielenia pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli 

80/2011 13 maja 2011  W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 

81/2011 19 maja 2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

82/2011 30 maja 2011  Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy 

Łasin na 2011 rok 

83/2011 30 maja 2011  W sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola 

Miejskiego w Łasinie 

84/2011 2 czerwca 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

85/2011 2 czerwca 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

86/2011 3 czerwca 2011 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na 

budowę placu zabaw w ramach programu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej „Radosna Szkoła” na terenie Zespołu szkół Publicznych w 

Łasinie przy ul. C. Skłodowskiej 14 

87/2011 9 czerwca 2011 W sprawie zatwierdzenia taryfy związanej z zaopatrzeniem w ciepło , 

przedłożonej przez wytwórcę ciepła: Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Łasinie 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958484988.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958484988.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958484410.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958484410.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958485038.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958485038.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958485038.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958485038.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958485038.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958485038.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488251.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488251.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488251.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488251.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210958488251.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914525567.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914525567.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914525567.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914523087.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914523087.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914528370.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914528370.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914528370.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914526350.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914526350.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914526350.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914524704.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914524704.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914523652.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914523652.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914523876.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914523876.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202210914528036.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019378.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019378.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052012711.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052012711.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052013700.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052013700.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019417.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019417.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052018521.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052018521.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019792.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019792.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019792.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019792.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019792.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019792.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052012886.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052012886.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052012886.pdf
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88/2011 9 czerwca 2011 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

instytucji kultury- Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2010 rok 

89/2011 9 czerwca 2011 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

instytucji kultury- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Łasinie za 2010 rok 

90/2011 9 czerwca 2011 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Łasinie 

2010 rok 

91/2011 9 czerwca 2011 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 Euro na 

zagospodarowanie terenu przy pomniku martyrologii „Magdalenka” w 

Łasinie przy ul. Dworcowej. 

92/2011 9 czerwca 2011 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 Euro na 

wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Przesławicach 

93/2011 17 czerwca 2011 W sprawie powołania komisji do spraw udzielania pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli 

94/2011 30 czerwca 2011 W sprawie terminu składania wniosków  o przyznanie pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników 

95/2011 30 czerwca 2011 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

96/2011 4 lipca 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

97/2011  4 lipca 2011 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

98/2011 6 lipca 2011 W sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

99/2011 6 lipca 2011 W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

100/2011 6 lipca  2011 W sprawie  ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

101/2011 6 lipca 2011 W sprawie  ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność mienia 

komunalnego 

102/2011 6 lipca 2011 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do  nabycia i zbycia   

103/2011 8 lipca 2011 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia  ćwiczenia obronnego 

104/2011 12 lipca 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie środków i ochrony indywidualnej 

oraz  odzieży  i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy w Łasinie. 

 

105/2011 22 lipca 2011 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach ubiegających się o awans zawodowy 

na stopień nauczyciela mianowanego 

106/2011 29 lipca 2011 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

107/2011 22 sierpnia 2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do udzielenia jednorazowo, w 

formie zasiłku celowego pomocy dla rodzin rolniczych. 

108/2011 22 sierpnia 2011 
W sprawie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052017732.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052017732.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015276.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015276.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015276.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120221105201781.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120221105201781.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120221105201781.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052017817.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052017817.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052017817.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052017817.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052017817.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015654.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015654.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015654.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015654.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120221105201579.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120221105201579.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052016803.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052016803.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052012750.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052012750.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/2012022110520171.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/2012022110520171.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015248.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052015248.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052014577.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052014577.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052016799.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052016799.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019337.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211052019337.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032042666.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032042666.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032042666.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/2012022110320411.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/2012022110320411.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032044082.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041198.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041198.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041198.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041593.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041593.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041593.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041233.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041233.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032045851.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032045851.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032045851.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032044811.pdf
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109/2011 22 sierpnia 2011 
W sprawie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej 

obsługi komisji obwodowych 

110/2011 26 sierpnia 2011 
W sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 

2012 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej 

niż 4 lata budżetowe 

111/2011 26 sierpnia 2011 
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na 

dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na 

terenie gminy Łasin. 

112/2011 2 września 2011 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie. 

113/2011 8 września 2011 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów 

informatycznej obsługi komisji obwodowych 

114/2011 12 września 2011 
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na           

na terenie gminy Łasin. 

115/2011 13 września 2011 
W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

116/2011 13 września 2011 
W sprawie  przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

117/2011 19 września 2011 
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

118/2011 20 września 2011 
Zmieniające uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

119/2011 23 września 2011 
W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 Euro na 

dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na 

terenie gminy Łasin. 

120/2011 23 września 2011  w sprawie powierzenia  Środowiskowemu Domu Samopomocy w 

Łasinie  przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego 

Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego do przewozu osób 

niepełnosprawnych- „platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych 

” w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Łasin 

121/2011 30 września 2011 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041870.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041870.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032045163.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032045163.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032045163.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032045163.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041363.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041363.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041363.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041363.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211032041363.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065426.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065426.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065426.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050066184.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050066184.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050067762.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050067762.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050067762.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050067762.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050061846.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050061846.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065710.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065710.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050064123.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065832.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065832.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050069901.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050069901.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050069901.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050069901.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050069901.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050068545.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050068545.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050068545.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050068545.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050068545.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050068545.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050069496.pdf
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Łasin na 2011 rok 

122/2011 6 października 2011 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

123/2011 1 października 2011 W sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

124/2011 11 października 

2011 

W sprawie ogłoszenia IV przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia komunalnego 

125/2011 21 października 

2011 

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

126/2011 24 października 

2011 

W sprawie zatwierdzenia taryf dla ciepła w mieszkaniach 

znajdujących się w obiektach szkolnych 

127/2011 25 października 

2011 

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stypendium 

szkolnego za okres styczeń –czerwiec 2011 r. 

128/2011 26 października 

2011 

W sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres 

wrzesień-grudzień 2011 r. 

129/2011 27 października  

2011 

W sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy. 

130/2011 7 listopada 2011  W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w 

Łasinie 

131/2011 7 listopada 2011 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do prowadzenia naboru na 

wolne stanowisko referenta do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony 

środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 

132/2011 10 listopada 2011 W sprawie powołania komisji do spraw udzielania pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli  

133/2011 14 listopada 2011  w sprawie powołania komisji do rekrutacyjnej do przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko referenta do spraw rolnictwa, leśnictwa i 

ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 

 

134/2011 18 listopada 2011  Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

135/2011 21 listopada 2011 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia 

136/2011 1 grudnia 2011 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na 

terenie Miasta i Gminy Łasin. 

137/2011 6 grudnia 2011 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

138/2011 19 grudnia 2011 W sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność mienia 

komunalnego 

139/2011 23 grudnia 2011 Zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2011 rok 

140/2011 23 grudnia 2011 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i 

pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie za 2011 rok 

141/2012 3 stycznia 2012 W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Łasin ustawami na 

2012 rok 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065628.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211050065628.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054137238.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054137238.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054132175.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054132175.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054133678.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054133678.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054139826.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054139826.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054136784.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054136784.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134139.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134139.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054137836.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054137836.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210050731264290.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210050731264290.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134696.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134696.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134696.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054131662.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054131662.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054135596.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054135596.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054135596.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134298.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134298.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054131834.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054131834.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134166.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134166.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134166.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134264.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054134264.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054137189.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054137189.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054137189.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054139539.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054139539.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054139633.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201202211054139633.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900549920.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900549920.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900549920.pdf


8 
 

142/2012 3 stycznia 2012 W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 

2012 rok 

143/2012 3 stycznia 2012 W sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 

dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 

144/2012 4 stycznia 2012 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie 

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2012 r. 

145/201 4 stycznia 2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

146/2012 4 stycznia 2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

147/2012 11 stycznia 2012 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na 

dostawę samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu 

jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla 

Środowiskowego Domu samopomocy w Łasinie. 

148/2012 24 stycznia 2012  Zmieniające uchwałę w  sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

149/2012 24 stycznia 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

150/2012 25 stycznia 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego wyboru ofert na wspieranie 

wykonania zadania publicznego w zakresie utrzymania i konserwacji 

urządzeń melioracyjnych w Mieście i Gminie Łasin w 2012r. 

 

151/2012 30 stycznia 2012 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na 

dostawę samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu 

jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla 

Środowiskowego Domu samopomocy w Łasinie. 

153/2012 31 stycznia 2012 W sprawie wyznaczenia rzeczoznawców do oszacowań wartości 

rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj 

wylęgowych, pasz i sprzętu, zniszczonych z nakazu Inspekcji 

Weterynaryjnej na rok 2012. 

154/2012 2 lutego 2012 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na 

wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni 

bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i 

Gminy Łasin 

155/2012 2 lutego 2012 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na 

wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wydrzno 

156/2012 2 lutego 2012 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na 

wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Plesewo 

157/2012  9 lutego 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania  

form  doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznane. 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546896.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546896.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544910.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544910.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545579.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545579.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545579.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054755.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054755.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054442.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054442.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544536.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544536.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544536.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544536.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544536.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900544536.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900541841.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900541841.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900547453.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900547453.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545117.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545117.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545117.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545620.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545620.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545620.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545620.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545620.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900545620.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900541779.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900541779.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900541779.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900541779.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546349.pdf2526%20sesja
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546349.pdf2526%20sesja
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546349.pdf2526%20sesja
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546349.pdf2526%20sesja
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546349.pdf2526%20sesja
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900546349.pdf2526%20sesja
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900548509.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900548509.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900548509.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900548509.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900543334.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900543334.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900543334.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201203120900543334.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054860.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054860.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054860.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054860.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20120312090054860.pdf
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158/2012 9 lutego 2012  w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora 

Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu 

Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie  

 

159/2012 10 lutego 2012 w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych 

oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta i Gminy 

Łasin i jednostkach podległych oraz zakresu  

i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu 

ich ochrony. 

 

160/2012 10 lutego 2012  W sprawie powołania zespołu środowiskowego 

161/2012 23 lutego 2012 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok. 

162/2012 23 lutego 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami w 2012 rok 

163/2012 23 lutego 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

164/2012 29 lutego 2012 w sprawie ustalenia  planu kontroli zarządczej na 2012 rok 

 

165/2012 5 marca 2012 W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i 

Gminy Łasin za 2011 rok 

166/2012 7 marca 2012 w sprawie Regulaminu Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

w Łasinie. 

 

167/2012 7 marca 2012 w sprawie Rocznego Planu  Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy w Łasinie na 2012 rok 

 

168/2012 15 marca 2012 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do zbycia. 

169/2012 26 marca 2012 Zmieniające zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy 

Łasin w sprawie powołania komisji przetargowej w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 

Euro na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Plesewo 

170/2012 28 marca 2012 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

171/2012 28 marca 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

172/2012 28 marca 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie planu  finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

173/2012 2 kwietnia 2012 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Wydrznie 

174/2012 12 kwietnia 2012 W sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

175/2012 12 kwietnia 2012 W sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

176/2012 17 kwietnia 2012 W sprawie przedstawienia zasobów pomocy społecznej 

177/2012 17 kwietnia 2012 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

178/2012 17 kwietnia 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 
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Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

179/2012 17 kwietnia 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

180/2012 18 kwietnia 2012 
w sprawie upoważnienia Pana Tadeusza Romańskiego- pracownika  

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie do wykonywania 

czynności kierownika   Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie 

181/2012 18 kwietnia 2012 
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Szkoły Podstawowej w Wydrznie 

182/2012  19 kwietnia 2012 
W sprawie upoważnienia Pana Adama Hinz 

183/2012 24 kwietnia 2012 
W sprawie przekazania środka trwałego do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Łasinie 

184/2012 30. kwietnia 2012 
Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

185/2012 30 kwietnia 2012 
Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

186/2012 7 maja 2012 w sprawie powierzenia Panu Tadeuszowi Romańskiemu obowiązków 

kierownika samorządowego zakładu budżetowego.  

187/2012 7 maja 2012 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

188/2012 7 maja 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

189/2012  7 maja 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

190/2012 7 maja 2012 W sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

191/2012 7 maja 2012 W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Wydrznie 

192/2012 7 maja 2012 W sprawie powierzenia miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Łasinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie 

szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

systemowym „ Pomysł na aktywność” 

193/2012 8 maja 2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia , nieruchomość stanowiącą 

mienie komunalne 

194/2012 8 maja 2012 W sprawie powołania komisji do udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli 

195/2012 10 maja 2012 w sprawie wyznaczenia członków podmiotu tworzącego  do komisji 

konkursowej dla konkursu na stanowisko ordynatora oddziału 

chirurgicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie 
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196/2012 10 maja 2012 w sprawie wyznaczenia członków podmiotu tworzącego do  komisji 

konkursowej dla konkursu na stanowisko ordynatora oddziału 

wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie 

 

197/2012 10 maja 2012 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 Euro na 

wykonanie remontu elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu 

(zieleń, chodniki, place, podjazd dla niepełnosprawnych) budynku 

Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie 

198/2012 16 maja 2012 W sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2011 rok 

199/2012 16 maja 2012 W sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego instytucji 

kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 

2011 rok 

200/2012 16 maja 2012 W sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego instytucji 

kultury- Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2011 rok 

201/2012 18 maja 2012 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok. 

202/2012 18 maja 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie  na 2012 rok  

203/2012 21 maja 2012  W sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności 

określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej 

204/2012 28 maja 2012   W sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 

używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego dla 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 

205/2012 31 maja 2012 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do zbycia 

206/2012 31 maja 2012  W sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników 

207/2012 4 czerwca 2012 r. do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 2012 

r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

 

208/2012 4 czerwca 2012 Zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 

209/2012 29 czerwca 2012 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018 

210/2012 29 czerwca 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

211/2012 29 czerwca 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

212/2012 2 lipca 2012  

213/2012  2 lipca 2012  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie do prowadzenia postępowania 

i wydawania decyzji administracyjnych w związku z 

Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia28 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania 
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niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

 

214/2012 3 lipca 2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne. 

215/2012 3 lipca 2012  W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 

216/2012 3 lipca 2012  W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 

217/2012 04 lipca 2012 W sprawie wyboru sołtysa sołectwa Przesławice 

218/2012 06 lipca 2012 W sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 

finansowej  uczniom na zakup podręczników 

219/2012 18 lipca 2012  Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

220/2012 18 lipca 2012  Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

221/2012 23 lipca 2012  W sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

222/2012 25 lipca 2012 W sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników 

223/2012 14 sierpnia 2012 W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Łasin za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu 

wieloletniej prognozy finansowej 

224/2012 14 sierpnia 2012 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

225/2012 14 sierpnia 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

226/2012 14 sierpnia 2012 Zmieniające zarządzenie  w sprawie planu finansowego Urzędu 

Miasta i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

227/2012 22 sierpnia 2012 W sprawie powołanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na 

dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na 

terenie gminy Łasin. 

228/2012 23 sierpnia 2012  W sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od roku 

2013 na lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótszej 

niż na 4 lata budżetowe 

229/2012 6 września 2012  W sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

230/2012 10 września 2012  W sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań inwestycyjnych 

231/2012 11 września 2012 W sprawie powołania komisji do spraw  wypadku bhp 

232/2012 14 września 2012 W sprawie powołanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 Euro na 

odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012-2013. 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280354363869.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280354363869.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318409384.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318409384.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318403495.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318403495.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318409650.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318404389.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318404389.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318407701.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318407701.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318407701.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318407701.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318404692.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318404692.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318404692.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020120519823.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020120519823.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318409596.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318409596.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280318409596.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210040949362747.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210040949362747.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314433719.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314433719.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314433719.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314438402.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314438402.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314437075.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314437075.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314437075.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314437075.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314437075.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210041016267813.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210041016267813.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210041016267813.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210041016267813.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314434019.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280314434019.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020100592718.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280304445717.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280304446497.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280304446497.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280304446497.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280304446497.pdf
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233/2012  19 września 2012 W sprawie wyboru sołtysa sołectwa Szonowo 

234/2012 26 września 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

235/2012 26 września 2012 Zmieniające zarządzenie  w sprawie planu finansowego Urzędu 

Miasta i Gminy w Łasinie na 2012 rok  

236/2012 26 września 2012 W zatwierdzenie taryf dla ciepła w mieszkaniach znajdujących się w 

obiektach szkolnych 

237/2012 1 października 2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

238/2012  1 października 2012 
w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub 

innego aktu prawnego. 

239/2012 1 października 2012 
w sprawie wyznaczenia miejsca nieodpłatnego udostępnienia w 

formie elektronicznej Dzienników Ustaw i Monitorów Polski lub 

zawartych w nich aktach normatywnych i innych aktach prawnych, w 

tym orzeczeń. 

240/2012 1 października 2012 
W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

241/2012 9 października 2012 
W sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

242/2012 9 października 2012 
W sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego 

243/2012 11 października 

2012  Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na 

terenie Miasta i Gminy Łasin. 

244/2012 12  października 

2012 

w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i 

Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łasinie do wydawania decyzji administracyjnych w 

indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących 

do właściwości gminy. 

245/2012 12 października 

2012 

w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i 

Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łasinie 

246/2012 12 października 

2012 

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie  

 

247/2012 25 października 

2012 

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

248/2012 25 października 

2012 

Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201209280304447705.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210010713486879.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210010713486879.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210010713486879.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210010231589391.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210010231589391.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210010713483326.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210010713483326.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020231098159.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020231098159.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020128472185.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020128472185.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020128471892.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020128471892.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020128471892.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020128471892.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020231093649.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210020231093649.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210151046491654.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210151046491654.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210151046495482.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201210151046495482.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041222008274.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041222008274.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041222008274.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258006850.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258006850.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258006850.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258006850.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258006850.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258005998.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258005998.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258005998.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258007862.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041258007862.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209024821.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209024821.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209029177.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209029177.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209029177.pdf
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249/2012 25 października 

2012 

Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

250/2012 6 listopada 2012 w sprawie powołania komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli 

251/2012  W sprawie przyjęcia projektu budżetu  Miasta i Gminy Łasin na 2013 

rok 

252/2012 7 listopada 2012  W sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia  Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i 

Gminy Łasin na lata 2011-2018  

253/2012 7 listopada 2012  W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do zbycia. 

254/2012 7 listopada 2012 W sprawie wprowadzenia planu obrony cywilnej miasta i gminy Łasin 

do stosowania 

255/2012 8 listopada 2012 W sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres 

wrzesień-grudzień 2012 r. 

256/2012 14 listopada 2012 W sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy. 

257/2012 20.11.2012 w sprawie sporządzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej 

258/2012 20.11.2012 w sprawie sporządzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej 

259/2012 20.11.2012 w sprawie sporządzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej 

260/2012 28.11.2012 W sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środka trwałego 

na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie 

261/2012 28.11.2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

262/2012 28.11.2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

263/2012 3.12.2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

264/2012 3.12.2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomość stanowiącą mienie 

komunalne 

265/2012 3.12.2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

266/2012 3.12.2012 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

267/2012 7.12.2012 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2012 rok 

268/2012 7.12.2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2012 rok 

269/2012 7.12.2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

270/2012 10.12.2012 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i 

pasywów w Urzędzie Miasta i Gminy  Łasin za 2012 rok 

271/2012 13.12.2012 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w 

Łasinie na 2013 rok 

272/2012 20.12.2012 W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2013 rok 

273/2012 21.12.2012 W sprawie organizacji wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 

274/2012 27.12.2012 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2012 rok 

275/2012 28.12.2012 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2013 r. 

http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209027018.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209027018.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041231133889.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041231133889.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251128806.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251128806.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251128806.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251129674.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251129674.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251121547.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251121547.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251121234.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251121234.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251125735.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251125735.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041251128005.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041209023941.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233038189.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20121204123303695.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20121204123303695.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233033462.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233033462.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233033462.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233032824.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233032824.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233038340.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233038340.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233039805.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233039805.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233033355.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233033355.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233033092.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201212041233033092.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040857007348.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040857007348.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833023118.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833023118.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833023118.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833027117.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833027117.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833029150.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833029150.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833021607.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833021607.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20130104083302705.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833026022.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301040833026022.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20130104083302272.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20130104083302272.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/20130104083302272.pdf
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276/2012 28.12.2012r. W sprawie zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

277/2012 28.12. 2012 W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w 

Łasinie 

278/2012 3.01.2013  

279/2013 3.01.2013 W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Łasin ustawami na 

2013 rok 

280/2013 3.012013 W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 

2013 rok 

281/2013 3.01.2013 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia 

282/2013 4.01.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 euro na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Łasin. 

283/2013 8.01.2013 W sprawie upoważnienia Kierownika Oświaty , Kultury  i Sportu 

Miasta i Gminy Łasin do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz 

wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury  Miasta i Gminy 

Łasin 

284/2013 8.01.2013 w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa  i Instrukcji zarządzania 

systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. 

 

285/2013 16.01.2013 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok 

286/2013 17.01.2013 w sprawie reorganizacji formacji Obrony Cywilnej na terenie Miasta i 

Gminy Łasin 

287/2013 23.01.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok 

289/2013 23.01.2013 W sprawie Rocznego Planu  Szkoleń Pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy w Łasinie na 2013 rok 

290/2013 30.01.2013r. W sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i 

łącznym sprawozdaniu finansowym 

291/2013 5.02.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok 

292/2013 5.02.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

293/2013 6.02.3013r. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane. 

294/2013 12.02.2013 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego  na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia 

komunalnego. 

295/2013 12.02.2013 W sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego  na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia 

komunalnego.  

296/2013 14.02.2013 W sprawie abonamentu telefonicznego 

297/2013 18.02.2013 r. W sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie 

298/2013 18.02.2013r. W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników 

299/2013 25.02.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego wyboru ofert na wspieranie 

wykonania zadania publicznego w zakresie utrzymania i konserwacji 
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http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230217007634.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230217005672.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230217005672.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230217005672.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201306190251031857.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230217001352.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230217001352.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301290248048552.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301290248048552.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230244011803.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201301230244011803.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204344980.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204344980.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204346549.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204346549.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204346140.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204346140.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204343035.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204343035.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204343035.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204343610.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204343610.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204343610.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050204342421.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050244393585.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201303050244393585.pdf
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urządzeń melioracyjnych w Mieście i Gminie Łasin w 2013r. 

 

300/2013 25.02.2013r. W sprawie wprowadzenia  systemu zatrudniania pracowników na 

wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie 

301/2013  Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy na 2013 rok 

 

302/2013 27.02.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości ponizej 5.000.000 euro na 

wykonanie wiosennego i jesiennego remontu dróg o nawierzchni 

bitumicznej masą mineralno-asfaltową z recyklera na terenie Miasta i 

Gminy Łasin 

303/2013 4.03.2013r. W sprawie sprawozdania rocznego wykoniania budżetu Miasta i 

Gminy Łasin za 2012 rok 

304/2013 19.03.2013r W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Zawdzie 

305/2013 19.03.2013r W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Szonowie  

306/2013 19.03.2013r W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Łasinie 

307/2013 21.03.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok 

308/2013 21.03.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

309/2013 27.03.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Łasin na lata 2011-2018 

310/2013 27.03.2013 W sprawie przekazywania pobranych dochodów związanych z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.  

311/2013 8.04.2013 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzeniu 

konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Szonowie  

312/2013 8.04.2013 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzeniu 

konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawdzie  

313/2013 8.04.2013 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzeniu 

konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie  

314/2013 8.04.2013 W sprawie powierzenia miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Łasinie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie 

szkoleń dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 

systemowym „ Pomysł na aktywność” 

315/2013 8.04.2013  do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 

r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu wspierania osób uprawnionych do  świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

 

316/2013 18.04.2013 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za okres 

styczeń-czerwiec 2013 r. 

317/2013 23.04.2013 W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność mienia 

komunalnego 

318/2013 23.04.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok. 
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319/2013 23.04.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

320/2013 23.04.2013 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2012 rok 

321/2013 23.04.2013 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Łasinie za 2012 rok 

322/2013 23.04.2013 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie na 

2012 rok 

323/2013 24.04.2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Szonowie  

324/2013 24.04.2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Zawdzie 

325/2013 24.04.2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

szkół Publicznych w Łasinie 

326/2013 26.04.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie 

Łasin ustawami na 2013 rok 

327/2013 26.04.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

328/2013 26.04.2013 Zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok 

329/2013 26.04.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2013 rok 

330/2013 26.04.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

331/2013 7.05.2013 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia. 

332/2013 8.05.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na 

demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin 

333/2013 9.05.2013 W sprawie udzielenia pożyczki Fundacji lokalna Grupa Działalna 

Wieczno 

334/2013 20.05.2013 W sprawie powołania komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli 

335/2013 24.05.2013r 

 

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok 

336/2013 24.05.2013r 

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2013 rok 

337/2013 24.05.2013r 

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

338/2013 28.05.2013 W sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji 

podmiotowych z budżetu Miasta i Gminy Łasin dla samorządowych 

instytucji kultury 
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http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201306190119533256.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201306190119533256.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201306190132542066.pdf
http://www.lasin.pl/images/biblioteka/zalaczniki/201306190132542066.pdf
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339/2013 28.05.2013 W sprawie zmiany przyjetych zasad(polityki)rachunkowości 

340/2013 05.06.2013 W sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu, na sprzedaż nieruchomości 

, stanowiące własność mienia komunalnego  

341/2013 10.06.2013 W sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej 

odzieży roboczej i obuwia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy 

w Łasinie  

342/2013 26.06.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy Łasin na 2013 rok 

343/2013 28.06.2013 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

344/2013 01.07.2013 W sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowy 

stanowiącym własność pracownika z tytułu podróży służbowej w 

obszarze kraju 

345/2013 05.07.2013 W sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryby 

korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Łasin 

346/2013 10.07.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach  

347/2013 10.07.2013 W sprawie opracowania planów ewakuacji ludności na wypadek 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 

348/2013 10.07.2013 W sprawie zmiany przyjętych zasad(polityki)rachunkowości 

349/2013   

350/2013 19.07.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2013 rok 

351/2013 19.07.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

352/2013 22.07.2013 W sprawie powołania komisji mieszkaniowej 

353/2013 28.05.2013 W sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 

finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów 

dydaktycznych 

354/2013 25.07.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 

przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy  

355/2013 05.08.2013 W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego  

356/2013 06.08.2013 W sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Łasin za I półrocze 2013 oraz informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej 

357/2013 06.08.2013 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne do nabycia i zbycia  

358/2013 09.08.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2013 rok 

359/2013 09.08.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i 

Gminie Łasin ustawami na 2013 rok 

360/2013 09.08.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

361/2013   
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362/2013 22.08.2013 W sprawie założeń i wytycznych do planu budżetu Miasta i Gminy 

Łasin na 2014 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej od 2014 na 

lata objęte wieloletnimi przedsięwzięciami, ale nie krótsze niż 4 lata 

budżetowe 

363/2013 28.09.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 200.000 euro na 

dostawę oleju opałowego do szkół podstawowych i gimnazjum na 

terenie Miasta i Gminy Łasin 

364/2013 28.09.2013 W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 200.000 euro na 

odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013 - 2014 

365/2013 11.09.2013 W sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów 

używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością , 

współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie  

366/2013 19.09.2013 W sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu, na sprzedaż nieruchomości 

, stanowiące własność mienia komunalnego 

367/2013 20.09.2013 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia 

KOBRA-13 

368/2013 20.09.2013 W sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu 

obrony cywilnej 

369/2013 20.09.2013 W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników 

majątkowych 

370/2013 25.09.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta 

i Gminy Łasin na 2013 rok 

371/2013 26.09.2013 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

372/2013 26.09.2013 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

373/2013 26.09.2013 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

374/2013 26.09.2013 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

375/2013 26.09.2013 W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej 

mienie komunalne 

376/2013 26.09.2013 W sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Łasin na 

Lata 2014 - 2020 
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377/2013 4.10.2013 do  załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących 
potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
 

378/2013 15.10.2013 zmieniające uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i 
Gminy Łasin na 2013 rok  

379/2013 15.10.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego 
Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

380/2013 23.10.2013 zmieniające uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i 
Gminy Łasin na 2013 rok 

381/2013 23.10.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań 
z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych 
Miastu i Gminie Łasin ustawami na 2013 rok 

382/2013 23.10.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego 
Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

383/2013 23.10.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień 
Publicznych o wartości poniżej 14 tys. EURO netto w 
Urzędzie Miasta  i  Gminy Łasin dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 

384/2013 4.11.2013 w sprawie regulaminu wynagradzania  pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Łasinie 

385/2013 4.11.2013 W sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Przedszkolu 
Publicznym im. Kubusia Puchatka w Łasinie 

386/2013 6.11.2013 W sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Łasin 
na 2014 rok 

387/2013 6.11.2013 W sprawie przyjęcia  projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  Łasin na 
lata 2014-2018 

388/2013 8.11.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i 
Gminy Łasin na 2013 rok 

389/2013 8.11.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
Miastu i Gminie Łasin ustawami na 2013 rok 

390/2013 8.11.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego 
Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

391/2013 8.11.2013 W sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego za 
okres wrzesień – grudzień 2013 r. 

392/2013 13.11.2013 W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w 
używaniu jednostek oświatowych. 

393/2013 15.11.2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla konkursu na 
stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie 
 

394/2013 15.11.2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych 
o wartości poniżej 14 tys. Euro w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Łasinie. 

395/2013 15.11.1013 W sprawie powołania komisji ds. udzielania pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli. 

396/2013 25.11.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie 
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczepanki, gm. 
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Łasin, na działce nr 257/4” w ramach Projektu „Rekultywacja 
składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim 
na cele przyrodnicze” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II 
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 
2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych. 
 

397/2013 25.11.2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień 
nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 
14 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych 
równowartości 14 000 euro dla Zadania „Rekultywacja 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
miejscowości Szczepanki, gm. Łasin, na działce nr 257/4” w 
ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w 
województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko,  Priorytet II Gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych. 
 
 

398/2013 25.11.2013r. W sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łasin na 
lata 2014 - 2018 

399/2013 27.11.2013 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego 
Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

400/2013 29.11.2013 r. W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 

401/2013 29.11.2013 r. W sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 

402/2013 29.11.2013 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne przeznaczonych do nabycia i zbycia  

403/2013 02.12.2013 r. Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i 
Gminy Łasin na 2013 rok 

404/2013 02.12.2013 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie [planu finansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
Miastu i Gminie Łasin  ustawami na 2013 rok 

405/2013 02.12.2013 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego 
Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

406/2013 02.12.2013 r. w sprawie aktualizacji  przyjętych zasad rachunkowości 

407/2013 10.12.2013r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego 
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408/2013 11.12.2013 Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i 
Gminy Łasin na 2013 rok 

4092013 11.12.2013 Zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych 
Miastu i Gminie Łasin ustawami na 2013 rok 

410/2013 11.12.2013 Zmieniające zarządzenie  w sprawie planu finansowego 
Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

411/2013 17.12.2013 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i 
Gminy Łasin na 2013 rok 

412/2013 17.12.2013 mieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego Urzędu 
Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok. 

413/2013 27.12.2013 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego 
Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie na 2013 rok 

414/2013 30.12.2013r. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. 

415/2013 30.12.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

416/2014 3.01.2014r. W sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego 
stanowiącego własność Miasta i Gminy Łasin 
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