
WYKAZ ZARZĄDZEŃ 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Z 2005 ROKU. 

1. Zarządzenie  Nr  1/2005  z  dnia  24  stycznia  2005  roku  w  sprawie  zapewnienia

bezpieczeństwa  przetwarzania  danych  osobowych  poprzez  ich  ochronę  przed

niepowołanym  dostępem,  nieuzasadnioną  modyfikacją  lub  zniszczeniem,  nielegalnym

ujawnieniem lub pozyskaniem.

2. Zarządzenie  Nr  2/2005  z  dnia  04  lutego  2005  roku  w  sprawie  powołania  Komisji

Przetargowej oraz ustalenia zasad jej pracy.

3. Zarządzenie  Nr  3/2005  z  dnia  09  lutego  2005  roku  w  sprawie  powołania  Komisji

Przetargowej  do  przeprowadzenia  w  dniu  17  lutego  2005  oku  przetargu  ustnego

nieograniczonego na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa położonych w Stegnie, gmina

Stegna.  

4. Zarządzenie  Nr  4/2005  z  dnia  28  lutego  2005  roku  w  sprawie  ustalenia  średniego

miesięcznego  kosztu  utrzymania  mieszkańca  w  Domu  Pomocy  Społecznej  „MORS”

w Stegnie w 2005 roku. 

5. Zarządzenie  Nr  5/2005  z  dnia  02  marca  2005  roku  w  sprawie  powołania  Komisji

Przetargowej oraz ustalenia zasad jej pracy. 

6. Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 05 kwietnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia dnia wolnego

od pracy. 

7. Zarządzenie  Nr  7/2005  z  dnia  19  kwietnia  2005 roku w spawie powołania  członków

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

8. Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia dnia 2 maja

2005 roku dniem wolnym od pracy z koniecznością odpracowania.  

9. Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek

czynszu za dzierżawę gruntów, budynków i  lokali  użytkowych stanowiących własność

Skarbu Państwa na terenie Powiatu nowodworskiego.

10. Zarządzenie  Nr  10/2005  z  dnia  06  czerwca 2005 roku w sprawie powołania  Komisji

Przetargowej oraz ustalenia zasad jej pracy.

11. Zarządzenie  Nr  11/2005  z  dnia  07  czerwca 2005 roku w sprawie powołania  Komisji

Przetargowej oraz ustalenia zasad jej pracy.



12. Zarządzenie  Nr  12/2005  z  dnia  07  czerwca 2005 roku w sprawie powołania  Komisji

Przetargowej oraz ustalenia zasad jej pracy.

13. Zarządzenie Nr 13/2005 z dnia 07 czerwca  2005 roku w sprawie Zasad postępowania

przy udostępnianiu informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze

Gdańskim.

14. Zarządzenie  Nr  14/2005  z  dnia  21  czerwca 2005 roku w sprawie powołania  Komisji

Przetargowej oraz ustalenia zasad jej pracy.

15. Zarządzenie  Nr  15/2005  z  dnia  07  lipca  2005  roku  w  sprawie  powołania  Komisji

Przetargowej oraz ustalenia zasad jej pracy.

16. Zarządzenie  Nr  16/2005  z  dnia  30  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  procedur  kontroli

finansowej  gospodarowania  mieniem  w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Dworze

Gdańskim .

17. Zarządzenie  Nr  17/2005   z  dnia  30  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  procedur  kontroli

finansowej  gromadzenia  środków  publicznych  w  Starostwie  Powiatowym w  Nowym

Dworze Gdańskim.

18. Zarządzenie  Nr  18/2005  z  dnia  30  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  procedur  kontroli

zaciągania  zobowiązań  i  dokonywania  wydatków  ze  środków  publicznych,  w  tym

zgodności  z  planem  finansowym,  zasady  wstępnej  oceny  celowości  zaciągania

zobowiązań  i  dokonywania  wydatków  w  związku  z  realizacją  zadań  oraz  sposobu

wykorzystania wyników kontroli.

19. Zarządzenie  Nr  19/2005  z  dnia  30  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  procedur  kontroli

finansowej zwrotu środków publicznych.

20. Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie zasad postępowania przy

udostępnianiu  informacji  publicznej  w  Starostwie  Powiatowym  w   Nowym  Dworze

Gdańskim.

21. Zarządzenie Nr 21/2005 z dnia 23 września 2005 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr

11/2003 Starosty Nowodworskiego z dnia 03 czerwca 2003 roku.

22. Zarządzenie Nr 22/2005 z dnia 23 września 2005 roku w sprawie ustalenia składu komisji

do  przeprowadzenia  naboru  kandydatów  na  stanowiska  urzędnicze  w  Starostwie

Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,  na stanowiska kierowników powiatowych

jednostek organizacyjnych oraz określenia etapów naboru kandydatów.

 23.Zarządzenie  Nr  23/2005  z  dnia  10  października  2005  roku  w  sprawie  w  sprawie

przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników Starostwa    Powiatowego za rok

2005.



24. Zarządzenie Nr 24/2005 z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie opisu stanowisk pracy w

Starostwie Powiatowym.


