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W sprawie
Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę materiałów biurowych i materiałów
eksploatacyjnych
Zmiany Zarządzenia Nr 26/01 Starosty Szczycieńskiego z dnia 14
listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej i Zarządzenia Nr 26/04 Starosty
Szczycieńskiego z dnia 21.06.2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 26/01 z dnia 14 listopada 2001 r.
Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie
Powiatowym w Szczytnie
Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania
działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w
Starostwie Powiatowym w Szczytnie
Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w
Szczytnie
Zmiany Zarządzenia Nr 59 Starosty Szczycieńskiego – Szefa Obrony
Cywilnej Powiatu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie realizacji
zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz
obrony cywilnej w powiecie szczycieńskim w 2012 roku
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na
dzierżawę gruntu i budynku kaplicy, położonych przy ul. M.C.
Skłodowskiej 12 w Szczytnie będących własnością Powiatu
Szczycieńskiego
Wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych,
których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro
Określenia zasad dotyczących zapewnienia okularów korygujących
wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy
wyposażonych w monitory ekranowe
Powołania komisji egzaminacyjnej dla taksówkarzy
Powołania komisji do oceny przydatności przedmiotów nabytych w
drodze orzeczeń sądowych i wskazania sposobu ich likwidacji
Likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie
orzeczenia sądu o przepadku
Likwidacji pojazdu. Który stał się własnością powiatu na podstawie
orzeczenia sądu o przepadku
Likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie
orzeczenia sądu o przepadku
Likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie
orzeczenia sądu o przepadku
Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zastępcze usunięcie usterek stwierdzonych w
okresie gwarancji podczas użytkowania obiektów zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy
szkolnictwa zawodowego gastronomiczno – hotelarskiego z
uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole
Szkół Nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie” , przy ul. Polskiej 18
powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i
przyczyny wypadku przy pracy
Zasad opracowania powiatowego planu obrony cywilnej oraz
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gminnych planów obrony cywilnej
Przeprowadzenia eliminacji do „Warmińsko – Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – 2012” – etap
powiatowy
Zasad opracowania planu obrony cywilnej gmin
Zmiany Zarządzenia Nr 46/2010 Starosty Szczycieńskiego z dnia
31.12.2010 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz
jednostek, dla których Starostwo prowadzi obsługę finansowo –
księgową
Wprowadzenia zmian do Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
Powołania Komisji do przeprowadzenia procedury naboru na
wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w
Starostwie Powiatowym w Szczytnie
Powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie
Powiatowym w Szczytnie
Powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko
urzędnicze podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie
Powiatowym w Szczytnie
Powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko
urzędnicze Głównego specjalisty w Wydziale Architektury i
Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Szczytnie
Zmiany Zarządzenia 44/2008 Starosty Szczycieńskiego z dnia 1
grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki
bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Szczytnie
Powołania komisji stałej ds. ustalania szkód i szacowania strat
powstałych w mieniu Powiatu Szczycieńskiego wskutek zdarzeń
noszących znamiona klęski żywiołowej
Powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko
urzędnicze audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w
Szczytnie
Zmiany Regulaminu pracy obowiązującego w Starostwie
Powiatowym w Szczytnie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 24
Starosty Szczycieńskiego z dnia 15 czerwca 2009 r.
Zmiany Zarządzenia Nr 17 Starosty Szczycieńskiego z dnia
05.05.2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Szczytnie
Zmiany Zarządzenia Nr 30 Starosty Szczycieńskiego z dnia 10
sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na
wolne stanowisko urzędnicze: audytora wewnętrznego w
Starostwie Powiatowym w Szczytnie
Powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na budowę i uruchomienie Powiatowej Platformy GIS
dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych

