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Gorzów Wlkp., dnia 21 marca 2006r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY
429 - Nr XLII/371/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gościm......................
430 - Nr XLII/372/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzebicz....................
431 - Nr XXVIII/173/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie
regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników
wynagradzania
w
placówkach
oświatowych
prowadzonych
przez
Gminę
Kargowa...............................
432 - Nr XXVIII/174/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie
dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2006..........................................
433 - Nr XXXVI/214/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego
osobom
fizycznym
w
prawo
własności........................................................................
434 - Nr XXXVI/217/2005 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia
regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skąpe............................................................
435 - Nr XXXVI/220/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 grudnia 2005r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowego sposobu obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokości i
warunków wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku
pracy,
a
także
przyznawania
dodatku
mieszkaniowego..................................................................................
436 - Nr XXXVI/223/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 grudnia 2005r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/199/2005 w sprawie nadania Statutu Miejsko –
Gminnemu
Ośrodkowi
Pomocy
Społecznej
w
Strzelcach
Krajeńskich...............................................
437 - Nr XXXVIII/183/05 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady
przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w
jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy
Nowa Sól.....
438 - Nr XXXVIII/184/05 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zasad
i trybu umarzania wierzytelności gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności i wskazania organów
do
tego
uprawnionych.............................................................................................................................
439 - Nr XLVII/318/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól..........................
440 - Nr 291/06 Zarządu Powiatu Słubickeigo z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2006
roku..............................................................................................................................................
441 - Nr XXXIV/156/2006 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Niegosławice..................................................................................................................
442 - Nr XXXIV/157/2006 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
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użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników
i współużytkowników wieczystych............................................................................................
443 - Nr XXXIV/160/2006 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice..................................
444 - Nr XXVIII/113/06 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie aktu
o utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach
i nadania jej Statutu....................................................................................................................
DECYZJA
445 - Nr OSZ-4210-6(10)/2006/3680/IV/BK Prezesa Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2006r.
o zatwierdzeniu taryfy dla ciepła ustalonej przez PPHU „Ciepłownia” Sp. z o.o. z siedzibą
w Świebodzinie wraz z taryfą....................................................................................................
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OBWIESZCZENIA
446 - Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 3 marca 2006r. w sprawie średniego
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Łęczynie na rok
2006..............................................................................................................................................
447 - Starosty Świebodzińskeigo z dnia 14 marca 2006r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2006r.......................................................................
448 - Starosty Świebodzińskeigo z dnia 14 marca 2006r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w palcówkach opiekuńczo –
wychowawczych
na
terenie
Powiatu
Świebodzińskiego
w
2006r.....................................................
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OGŁOSZENIE
449 - Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 15 marca 2006r. w sprawie średniego kosztu
utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim na 2006r.............
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