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Poz.:
UCHWAŁY
306 - Nr XXVII/153/05 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie Statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich...............................................................
307 - Nr XXVII/154/05 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie
sprawienia pogrzebu przez Gminę Lipinki Łużyckie i zasad zwrotu wydatków.....................
308 - Nr XXVII/155/05 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 listopada 2005r. w sprawie
ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki Łużyckie...................................................
309 - Nr XXXIV/312/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków......................................................
310 - Nr 240/4/XXXI/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie nadania
nazw ulicom w Iłowej.................................................................................................................
311 - Nr XXXV/246/05 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie
udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności nieruchomości...........................................................................................
312 - Nr XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie zasad
i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Lubsku............................................................
313 - Nr XXV/152/2005 Rady Gminy Wymiarki z dnia 24 listopada 2005r.w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody.................................................................................................
314 - Nr XXXVI/97/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę
Nr XXIV/67/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie cen
biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych
do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu
przewozu osób oraz zabieranych zwierząt i rzeczy..................................................................
315 - Nr XXXVI/103/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę
Nr XIII/122/2003 Rady Miasta Żagania z dnia 23 października 2003r. w sprawie nadania
Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu......................................................
316 - Nr XLII/369/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków PGKiM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku.....................................................................
317 - Nr XLII/370/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości............................
318 - Nr XXXIV/200/05 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2005r. zmieniająca
uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w
Małomicach
i
Oddziałach
Przedszkolnych.............................................................................................
319 - Nr XXXIV/202/05 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
którego
Gmina
Małomice
nie
jest
inwestorem
lub
nie
jest
właścicielem......................................
320 - Nr XXXIV/203/05 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
którego
Gmina
Małomice
jest
inwestorem
lub
właścicielem..........................................................
321 - Nr XXVII/193/05 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie opłat za
świadczenia związane z prowadzeniem przez gminę Przedszkola Samorządowego
w Słońsku....................................................................................................................................
322 - Nr XXV/139/2005 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zaliczenia
byłej drogi Nr F 1109 i Nr F 1160 do kategorii dróg gminnych...............................................
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323 - Nr XXV/140/2005 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie pozbawienia
drogi o numerze F 000801 relacji Dobrosułów – Pliszka kategorii gminnej...........................
324 - Nr XXVII/153/2005 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2006r., wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków
przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości
i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.............................
325 - Nr XXVII/157/2005 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej
z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu rozliczenia tej dotacji....................
326 - Nr XXXVII/113/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie nadania
nazwy dla ronda..........................................................................................................................
327 - Nr XXVII/273/05 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty stałej w przedszkolach na terenie Gminy Kłodawa.......................
328 - Nr XXVII/275/05 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli w 2006r..........................................................................................
329 - Nr XXVII/284/05 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Kłodawa..........................................................................................................................
330 - Nr XXVIII/165/05 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem
prowadzącym
jest
Gmina
Lipinki
Łużyckie..........................................................................................
331 - Nr XLI/320/2005 Rady Gminy Bledzew z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XIX/159/04 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, domów jednorodzinnych
na rzecz najemców i dzierżawców, gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z
tych lokali i domów jednorodzinnych oraz wydzierżawienia i najmu nieruchomości
stanowiących
własność
Gminy
Bledzew.................................................................................................
332 - Nr XXX/234/2005 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie
zmiany nazwy ulicy w Lubniewicach........................................................................................
333 - Nr XXXVI/236/05 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2005r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatków
od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty miejscowej i administracyjnej...........
334 - Nr XXXVI/238/05 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych
składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno
Odrzańskie...............
335 - Nr XXXVI/241/05 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Krosno Odrzańskie..............................................
336 - Nr XXXVI/326/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVII/250/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 stycznia
2005r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy w latach 2005 – 2009 (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 7 poz. 144 z 14 lutego
2005r.) zmienionej uchwałą Nr XXXIV/302/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia
27 października 2005r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 85 poz. 1491 z 25 listopada 2005r.)................
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337 - do porozumienia zawartego w dniu 7 października 2004 roku w Nowej Soli w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na przeprowadzenie
remontu i przebudowy ulic Bolesława Krzywoustego i Kożuchowskiej w Bytomiu
Odrzańskim
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