
Wykaz Decyzji Dyrektora RDLP w Radomiu

Typ Numer Sygnatura Data Tytuł

Decyzja 64/2019 ZS.0210.11.20192019-09-10
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków nadleśnictw dotyczących sprzedaży nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi, samodzielnych lokali mieszkalnych oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie w trybie art. 

40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 poz. 2129 t.j. z późn. zm.). 

Decyzja 62/2019 (ED.802.133.2019)2019-08-30
w sprawie przeprowadzenia V Regionalnej Submisji Drewna Szczególnego

 (ED.802.133.2019)

Decyzja 61/2019 ZG.7603.21.20192019-08-28
w sprawie zmiany Decyzji nr 52 Dyrektora RDLP w Radomiu z dnia 16.08.2016 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. 

koordynacji procedur użytkowania lasu i obrotu surowcem drzewnym w nadleśnictwach RDLP w Radomiu 

ZG.7603.21.2019

 

Decyzja 52/2019 EK.0210.7.2019 2019-07-16
uchylająca decyzję w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowywania wskazówek i rozwiązań merytorycznych 

dotyczących działalności finansowo-księgowej w jednostkach organizacyjnych RDLP Radom 

Decyzja 27/2019 DO.1150.5.2019 2019-06-19

w sprawie powołania Komisji oraz zasad uznawania nabycia przez nowo zatrudnionych pracowników biura RDLP oraz 

pracowników, których stanowisko uległo zmianie na zgodne z kierunkiem wykształcenia, uprawnień do zaliczenia im okres,ów 

pracy poza Lasami Państwowymi oraz studiów wyższych do stażu pracy w Lasach Państwowych, z punktu widzenia należnej im 

nagrody jubileuszowej wg unormowań zawartych w PUZP dla Pracowników PGL LP.

Decyzja 24/2019 ZS.0201.7.2019 2019-06-12

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków Nadleśnictw i RDLP Radom dotyczących nabycia lasów, gruntów, 

budynków i innych nieruchomości w trybie art. 37, sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości w trybie art. 38 oraz 

zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości w trybie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018.2129 

t.j. z późn.zm.). 

ZS.0201.7.2019 

Decyzja 21/2019 EP.0210.4.2019 2019-05-07
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na 

lata 2020 - 2023 EP.0210.4.2019

Decyzja 20/2019 EP.0210.3.2019 2019-05-07
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 

EP.0210.3.2019
Decyzja 13/2019 ( ED.800.2.2019 )2019-03-27 w sprawie działań związanych ze sprzedażą drewna w 2019 roku ( ED.800.2.2019 )

Decyzja 9/2019 ZO.7102.18.20192019-03-08
W sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania metod ujednolicenia systemu raportowania oraz wykrywania i 

monitorowania graficznego szkodników wtórnych ZO.7102.18.2019

Decyzja 7/2019 ZO.2621.3.2019 2019-03-01
w sprawie wprowadzenia dyżurów domowych kierownictwa RDLP Radom na okres szczególnego zagrożenia pożarowego 

obszarów leśnych ZO.2621.3.2019

Decyzja 6/2019 EP.0210.1.2019 2019-02-25
w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do przeprowadzenia wewnątrzinstytucjonalnego badania (weryfikacji) wyniku 

finansowego nadleśnictw RDLP w Radomiu za 2018 rok Znak sprawy: EP.0210.1.2019

Decyzja 4/2019 ZO.7326.1.2019 2019-01-23
w sprawie ustalenia ofert cenowych na sprzedaż polowań i usług z zakresu turystyki łowieckiej, świadczonych w ośrodkach 

hodowli zwierzyny Lasów Państwowych dla myśliwych z pełnym i ograniczonym zakresem świadczeń

Decyzja 2/2019 DO.012.2.2019 2019-01-16
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz trybu przeprowadzania egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy 

stopnia służbowego w Służbie Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu DO.012.2.2019

Decyzja 1/2019 DO.012.1.2019 2019-01-02
w sprawie wprowadzenia wyjątków od podstawowego systemu kancelaryjnego dokumentującego przebieg załatwiania i 

rozstrzygania spraw w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu poprzez określenie klas z jednolitego 

rzeczowego wykazu akt PGL LP. Znak sprawy: DO.012.1.2019

Decyzja 99/2018 EA.040.1.2018 2018-12-31
w sprawie wprowadzenia procedur przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w systemie elektronicznego zarządzania 

dokumentacja (EZD) w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Znak sprawy: EA.040.1.2018

Decyzja 96/2018 EA.040.1.2018 2018-12-27
w sprawie powołania Administratora systemu EZD [ Elektroniczne Zarzadzanie Dokumentacją ] w biurze RDLP w Radomiu Znak 

sprawy: EA.040.1.2018

Decyzja 95/2018 EA.040.1.2018 2018-12-27
w sprawie powołania Koordynatora systemu EZD [ Elektroniczne Zarzadzanie Dokumentacją ] w biurze RDLP w Radomiu Znak 

sprawy: EA.040.1.2018

Decyzja 94/2018 EA.040.1.2018 2018-12-27
w sprawie powołania Koordynatora czynności kancelaryjnych systemu EZD [ Elektroniczne Zarzadzanie Dokumentacją ] w biurze 

RDLP w Radomiu Znak sprawy: EA.040.1.2018

Decyzja 93/2018 EA.040.1.2018 2018-12-27
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego dla potrzeb wdrożenia systemu EZD [Elektroniczne Zarzadzanie Dokumentacją] w 

biurze RDLP w Radomiu Znak sprawy: EA.040.1.2018
Decyzja 91/2018 ZS.0210.12.20182018-12-20 w sprawie funkcjonowania stałego zespołu ds. geomatyki przy RDLP w Radomiu ZS.0210.12.2018

Decyzja 84/2018 ZG.7603.12.20182018-11-16
w sprawie zmiany Decyzji nr 52 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Z dnia 16.08.2016 r. w sprawie 

powołania Zespołu zadaniowego ds. koordynacji procedur użytkowania lasu i obrotu surowcem drzewnym w nadleśnictwach 

RDLP w Radomiu

Decyzja 77/2018 EP.0210.7.2018 2018-10-08
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Radomiu EP.0210.7.2018

Decyzja 64/2018 EP.0210.5.2018 2018-08-01
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania i aktualizowania wspólnych wytycznych w zakresie zamawiania 

usług leśnych w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 37/2018 DO.1150.1.2018.IS2018-06-11

w sprawie powołania Komisji oraz zasad uznawania nabycia przez nowozatrudnionych pracowników biura RDLP oraz 

pracowników, których stanowisko uległo zmianie  na zgodne z kierunkiem wykształcenia,  uprawnień do zaliczenia im okresów 

pracy poza Lasami Państwowymi oraz studiów wyższych  do stażu pracy w Lasach Państwowych, z punktu widzenia należnej im 

nagrody jubileuszowej wg unormowań zawartych w protokole  dodatkowym nr 26 do PUZP dla Pracowników PGL LP

Decyzja 36/2018 EK.0210.5.2018 2018-05-22 w sprawie rozliczania pobranego umundurowania w biurze RDLP oraz podległych Nadleśnictw

Decyzja 32/2018 ED.0210.4.2018 2018-05-07
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na 

lata 2019 - 2022
Decyzja 31/2018 EP.0210.3.2018 2018-05-07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 19/2018 ( ED.802.18.2018 )   2018-03-15 w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych lub zmiany jednostki realizującej umowę kupna-sprzedaży drewna

Decyzja 12/2018 El.0210.1.2018 2018-03-05 w sprawie zmiany Decyzji nr 18 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania instruktorów SILP w RDLP w Radomiu

Decyzja 3/2018 DK.1401.1.2018 2018-01-11
w sprawie powołania komisji do prowadzenia szkoleń bezpiecznego posługiwania się służbową bronią palną i szkoleń 

strzeleckich organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 1/2018  ED.0210.1.2018 2018-01-08
w sprawie ustalenia wskaźników korekty cen średnioważonych dla potrzeb ustalenia cen sprzedaży drewna na rynku detalicznym 

na 2018 r.

Decyzja 83/2017 EE.0210.10.20172017-10-27
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na 

lata 2019 - 2022

Decyzja 82/2017 EE.0210.9.2017 2017-10-27
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego  Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Radomiu
Decyzja 52/2017 ED.802.41.2017 2017-07-04 w sprawie przeprowadzenia Regionalnej Submisji Drewna Szczególnego

Decyzja 22/2017 ZS.0210.6.2017 2017-05-10
w sprawie funkcjonowania zespołu zadaniowego ds. wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w jednostkach organizacyjnych 

nadzorowanych przez RDLP w Radomiu

Decyzja 19/2017 EE.0210.6.2017 2017-05-02
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na 

lata 2018 - 2021
Decyzja 18/2017 EE.0210.5.2017 2017-05-02 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 15/2017 EE.0210.3.2017 2017-04-20
w sprawie nadzoru nad realizacją zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowychpt. „ Termomodernizacja budynków PGL LP 

(łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

Decyzja 14/2017 EE.0210.2.2017 2017-04-20
w sprawie nadzoru nad realizacją zadań projektu rozwojowego Lasów Państwowycho charakterze pilotażowym pt. „Leśne 

Gospodarstwa Węglowe”

Decyzja 6/2017 EE.0210.1.2017 2017-03-06
w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do przeprowadzenia  wewnątrzinstytucjonalnego badania (weryfikacji)wyniku 

finansowego nadleśnictw RDLP w Radomiu za 2016 rok 
Decyzja 5/2017  El . 0210 . 1 . 20172017-02-28 w sprawie zmiany Decyzji nr 18 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania instruktorów SILP w RDLP w Radomiu 

Decyzja 94/2016 ED.0210.5.2016 2016-12-30
w sprawie ustalenia wskaźników korekty cen średnioważonych dla potrzeb ustalenia cen sprzedaży drewna na rynku detalicznym 

na 2017 r.

Decyzja 90/2016 DR.0610.33.20162016-12-21
w sprawie powołania zespołu koordynującego ds. organizacji rozgrywek szachowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu
Decyzja 88/2016  ZO.210.3.2016 2016-12-15 w sprawie powołania zespołu do kategoryzacji obwodów łowieckich

Decyzja 89/2016 DO.151.3.2016 2016-12-14 w sprawie ustalenia dni pracy w 2017 roku

Decyzja 87/2016  DK.0210.1.2016 2016-12-13 sprawie akcji kontrolnej Straży Leśnej pod kryptonimem „Drewno-16”

Decyzja 82/2016 DR.0610.25.20162016-11-28
w sprawie powołania zespołu koordynującego ds. prowadzenia rozgrywek drużyny piłki siatkowej, reprezentującej Regionalną 

Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 77/2016 ER.0070.1.2016 2016-11-14
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego  ds. aktualizacji „Informatora dotyczącego realizacji robót budowlanych” 

przeznaczonego do stosowania w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 

Decyzja 73/2016 EE.0210.10.2016   2016-10-24
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na 

lata 2018-2021
Decyzja 72/2016 EE.0210.9.2016 2016-10-24 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego  Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 68/2016 ED.0210.4.2016 2016-10-05 w sprawie przeprowadzenia II Regionalnej Submisji Drewna Cennego

Decyzja 62/2016 ED.0210.3.2016 2016-09-19
w sprawie zmiany Decyzji nr 46 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 19.12.2014 r., zn. spr. 

ED-900-14/14 w sprawie ustanowienia stałego przedstawiciela Lasów Państwowych ds. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji 

firmy Tartak „Olczyk” dotyczących sprzedanego drewna.

Decyzja 52/2016 ZG.7603.2.2016 2016-08-16
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. koordynacji procedur użytkowania lasu i obrotu surowcem drzewnym w 

nadleśnictwach RDLP w Radomiu
Decyzja 49/2016 ZG.7020.4.2016 2016-08-03 w sprawie powołania komisji ds. przeglądu drzewostanów zgłoszonych do uznania za gospodarcze drzewostany nasienne

Decyzja 18/2016 El.0210.2.2016 2016-05-27 sprawie powołania instruktorów SILP w RDLP w Radomiu



Decyzja 15/2016 EI.0210.1.2016 2016-05-06
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. monitorowania, standaryzowania i wdrażania procedur administrowania SILP w 

jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu

Decyzja 14/2016  EE.0210.4.2016 2016-04-28
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na 

lata 2017-2020
Decyzja 13/2016 EE.0210.3.2016 2016-04-28 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu                                               

Decyzja 5/2016  EE.0210.1.2016 2016-03-01
w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej do przeprowadzenia wewnątrzinstytucjonalnego badania (weryfikacji) wyniku 

finansowego nadleśnictw RDLP w Radomiu za 2015 rok

Decyzja 1/2016 DO.1122.1.2016 2016-01-04
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  oraz trybu przeprowadzania egzaminu warunkującego nadanie po raz pierwszy 

stopnia służbowego w Służbie Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 60/2015 EP.0210.13.20152015-10-29
w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz 

inwestycje na lata 2017-2020. 

Decyzja 59/2015 EP.0210.12.20152015-10-29
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczegoNadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Radomiu

Decyzja 53/2015  ED.0210.6.2015 2015-10-02
w sprawie zasad zamiany drewna grup handlowo-gatunkowych oraz sprzedaży niewielkich ilości drewna grup handlowo-

gatunkowych nie ujętych w umowie - w ramach umów zawartych na 2016 rok, obowiązujących w nadleśnictwach RDLP w 

Radomiu

Decyzja 45/2015 ZS. 0210.13.20152015-08-17
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw kontroli bieżącej pomiarów na powierzchniach próbnych z zakresu 

inwentaryzacji wielkoobszarowej lasów w granicach zasięgu działania Nadleśnictw podległych RDLP w Radomiu.

Decyzja 18/2015 ZS. 0210.10.20152015-06-22
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw odbioru robót wykonywanych z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej 

lasów w granicach zasięgu działania Nadleśnictw podległych RDLP w Radomiu.

Decyzja 16/2015 EP.0210.8.2015 2015-05-07
w sprawie zatwierdzenia  średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje 

na lata 2016-2019
Decyzja 15/2015 EP.0210.7.2015 2015-05-07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 14/2015 EP.0210.6.2015 2015-05-07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 3/2015 ED.0210.3.2015 2015-02-02
w sprawie zasad zamiany drewna grup handlowo-gatunkowych oraz sprzedaży niewielkich ilości drewna grup handlowo-

gatunkowych nie ujętychw umowie - w ramach umów zawartych na 2015 rok,obowiązujących w nadleśnictwach RDLP w 

Radomiu

Decyzja 2/2015 ZR.0210.1.2015 2015-01-19

w sprawie zmiany Decyzji nr 33/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 16.09.2014 r., zn 

spr. ZR-312-3-9/14 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy z WFOŚiGW w Kielcach dotyczącej koncepcji 

wykorzystania potencjału przyrodniczego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w realizacji projektów z zakresu edukacji 

ekologicznej i ochrony przyrody, które mogłyby uzyskać finansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Decyzja 46/2014 ED-900-14/14 2014-12-19
w sprawie ustanowienia stałego przedstawiciela Lasów Państwowych ds. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji firmy Tartak 

„Olczyk” dotyczących sprzedanego drewna

Decyzja 42/2014 ZS-7019-19/20142014-10-30
w sprawie wyznaczenia osoby do potwierdzania wiarygodności istotnych różnic pomiędzy cechami taksacyjnymi opisu przejętego 

z planu urządzenia lasu do SILP, a stanem faktycznym stwierdzonym na gruncie.

Decyzja 40/2014 EP – 0337 –52/142014-10-27
w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz 

inwestycje na lata 2016-2019

Decyzja 37/2014 ED-910-4/14 2014-10-02
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. koordynacji procedur związanych z obrotem surowcem drzewnym w 

nadleśnictwach RDLP w Radomiu

Decyzja 33/2014 ZR-312-3-9/14 2014-09-16

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy z WFOŚiGW w Kielcach dotyczącej koncepcji wykorzystania 

potencjału przyrodniczego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego w realizacji projektów z zakresu edukacji ekologicznej i 

ochrony przyrody, które mogłyby uzyskać finansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014 – 2020.

Decyzja 32/2014 ED – 130 - 1 / 14 2014-09-10
w sprawie udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 

pracowników na terenie budynku biura RDLP w Radomiu 

Decyzja 27/2014 EA-245-01/14 2014-08-19
w sprawie powołania Zespołu do oceny jakości nabywanych środków trwałych na potrzeby biura Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu 
Decyzja 25.9. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Łagów

Decyzja 25.8. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Kozienice

Decyzja 25.7. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Kielce

Decyzja 25.6. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Jędrzejów

Decyzja 25.5. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Grójec

Decyzja 25.4. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2013 rok dla Nadleśnictwa Dobieszyn

Decyzja 25.3. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Daleszyce

Decyzja 25.23. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Zwoleń

Decyzja 25.22. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Zagnańsk

Decyzja 25.21. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Włoszczowa

Decyzja 25.20. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Suchedniów

Decyzja 25.2. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Chmielnik

Decyzja 25.19. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Stąporków

Decyzja 25.18. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Staszów

Decyzja 25.17. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Starachowice

Decyzja 25.16.  EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Skarżysko

Decyzja 25.15. : EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka

Decyzja 25.14. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Radom

Decyzja 25.13. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Przysucha

Decyzja 25.12. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Pińczów

Decyzja 25.11. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski

Decyzja 25.10. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Marcule

Decyzja 25.1. EK/021-1/14 2014-06-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok dla Nadleśnictwa Barycz

Decyzja 21/2014  EP - 0337 - 32 / 142014-05-12
w sprawie zmiany decyzji nr 13/2014 z dnia 08.04.2014 r.w sprawie wyniku finansowego na działalności podstawowej, 

administracyjnej i ubocznej nadleśnictw po weryfikacji wyniku za 2013 r.
Decyzja 20/2014 EP – 0337 – 25 / 142014-05-07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego  biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 19/2014 EP – 0337 – 26 / 142014-05-07
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na 

lata 2015-2018
Decyzja 18/2014 EP – 0337 – 24 / 142014-05-07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu

Decyzja 13/2014  EP - 0337 - 15 / 142014-04-08
w sprawie wyniku finansowego na działalności podstawowej, administracyjnej i ubocznej nadleśnictw po weryfikacji wyniku za 

2013 r.

Decyzja 12/2014  EP-3115 -2/14 2014-03-20
w sprawie przekazania części mienia Skarbu Państwa znajdującego się w zarządziebiura RDLP w Radomiu na rzecz Dyrekcji 

Generalnej Lasów Państwowych

Decyzja 10/2014 ZO-751-3/2014 2014-03-12
w sprawie zmiany treści Decyzji nr 6/2013 Dyrektora RDLP w Radomiu z dnia 14.03.2013 r., w sprawie ustalenia ofert cenowych 

na sprzedaż polowań i usług z zakresu turystyki łowieckiej świadczonych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych 

dla myśliwych z pełnym i ograniczonym zakresem świadczeń.

Decyzja 14/2011 ZZ/7041/04/11 2011-07-05
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw kontroli robót wykonywanych z zakresu inwentaryzacji wielkoobszarowej 

lasów w granicach zasięgu działania Nadleśnictw podległych RDLP w Radomiu.
Decyzja 27/2010 EA-2221-1/10 2010-12-30 w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w budynku biura RDLP

Decyzja 3/2006 ZL- 2512- 9 / 20062006-03-08
w sprawie utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych w tym dostrzegalni przeciwpożarowych znajdujących się na terenie 

NadleśnictwRegionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. 

Decyzja 12/2002 ZO-7521/1086/20022002-03-28
w sprawie wprowadzenia upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego i świadectw pochodzenia zwierzyny jako 

druków ścisłego zarachowania


