
 
 
 
 
 
 

 
 

           

                     Gorzów Wlkp., dnia 28 marca 2006r.                  Nr 21 
 

 
 
 
TREŚĆ:
Poz.: 
 
    

                     UCHWAŁY 
 
478 - Nr XXXVI/195/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 
2005r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 
Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz uchwały Nr XXII/115/2004 Rady 
Powiatu Wschowskiego z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie ustalenia zasad zlecania 
realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 
Wschowskiego, sposobu jej rozliczenia i 
kontroli............................................................................................... 
Nr XXXVI/198/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie 
ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 
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492 - Nr XXXIV/200/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zmiany 
Statutu Gminy Przytoczna.......................................................................................................... 1553 

powierzono stanowiska kierownicze w domach dziecka......................................................... 
Nr XXVIII/184/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 listopada 2005r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom.... 
Nr XXVIII/186/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 listopada 2005r.  
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Biblioteka  Publiczna Miasta 
i Gminy w Szlichtyngowej  w instytucję kultury...................................................................... 
Nr XXVIII/187/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 listopada 2005r. 
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w 
Szlichtyngowej............................................................................................................................
.......... 
Nr XXVIII/188/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 listopada 2005r.  
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu  
z nimi........................................................................................................................................... 1529 

484 - Nr XXVIII/190/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 listopada 2005r.  
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków................................... 1530 

485 - Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie nadania 
nazw ulic i placów w miejscowości Sława............................................................................... 
Nr XXIX/170/2005 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia 
regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia 
w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubrza................................................................. 
Nr XXXII/184/05 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania dodatków do wynagradzania i nagród nauczycielom zatrudnionym  
w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska  
w Nowym Miasteczku................................................................................................................ 
Nr XXXII/190/05 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie 
wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/9/02 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 
16 grudnia 2002r. dotyczącej zasad zarządu mieniem komunalnym na obszarze miasta  
i gminy Nowe Miasteczko......................................................................................................... 
Nr XIX/117/05 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie określenia zasad 
trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Brzeźniaca 
niestanowiących własności gminy............................................................................................ 
Nr 176/XXIX/05 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia 
zgody na dzielnie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Cybinka............................................................................................................................ 1552 

491 - Nr XI/48/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie zasad 
sprawowania pogrzebu przez Gminę Świdnica....................................................................... 1552 
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493 - Nr XXXIV/203/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminnego 
Zakładu Komunalno – Mieszkaniowego w Przytocznej........................................................... 1553 

494 - Nr XXVII/195/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz................... 1561 

495 - Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie 
Gminy 
Przewóz........................................................................................................................................ 
Nr XXVII/197/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za 
warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia 
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wieczystego w prawo własności nieruchomości..................................................................... 1591 
05 - Nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
niektórych składników wynagrodz h świadczeń.............................................. 1591 

 

 

 
506 - Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 15 marca 2006r. w sprawie średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy społecznej „Dom Seniora” 
w Kostrzynie nad Odrą na 2006r.......................................………………………………………... 1596 

 

nauczycieli na rok 2006.............................................................................................................. 
Nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie 
dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli....................... 
Nr XXXVII/206/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach 
organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Wschowski........................................ 
Nr XXXVII/208/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 
2005 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 
2005/2006................................. 
Nr XXXVII/209/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIII/177/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 
2005 r. w sprawie regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych studentów w roku akademickim 
2005/2006.................................................................... 
Nr XXIX/177/2005 Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Krajeńskich  
z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich................................................................................... 1583 

502 - Nr XXIV/247/2005 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.......... 
Nr XXXVI/212/05 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków............................. 
Nr XXXVI/213/05 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie  
w sprawie wysokości bonifikaty udzielanej przy przekształceniu prawa użytkowania 
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