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537 - Nr XXXIII/194/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Przytoczna.................................................. 
Nr XXXIII/92/2005 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXX/65/2005 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 18 sierpnia 2005r. 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/59/2002 z dnia 29 sierpnia 2002r.  
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sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom  pozarządowym.............. 1834 

w sprawie zmiany kategorii dróg lokalnych miejskich na drogi gminne............................... 
Nr XXXVI/152/2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dąbie na lata 
2006 – 2010.................................................................................................................................. 
Nr XXXVI/153/2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dąbie.......... 
Nr XXXII/195/2005 Rady Gminy w Kolsku z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasad 
wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Kolsko................. 
Nr XXXII/104/2005 Rady Gminy Gubin z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXVI/173/98 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 1998r. w sprawie 
określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad 
usytuowania na terenie gminy, miejsc i warunków sprzedaży oraz warunków podawania 
i spożywania napojów 
alkoholowych.............................................................................................................. 1781 

543 - Nr XXXV/334/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie 
dodatków mieszkaniowych  przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2006......................................... 
Nr XXXV/335/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów 
wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na 
rok 
2006.............................................................................................................................................. 
Nr XXXV/337/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie 
utworzenia jednostek pomocniczych - sołectw w Gminie Sulechów..................................... 
Nr XXVI/162/2005 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia 
regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki..................................... 1790 

547 - Nr XXX/176/2005 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Lubrza na rok 2006........................................................................................... 1795 

548 - Nr XXVIII/205/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 
budżetu Gminy Przewóz na 2006 rok........................................................................................ 
Nr XXIX/139/2005 Rady Gminy w Bogdańcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli w 2006 roku......................................................... 
Nr XXIX/141/2005 Rady Gminy w Bogdańcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie  
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bogdaniec, 
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551 - Nr XXVII/141/2005 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie 
regulaminu wygradzania nauczycieli w palcówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Bytnica............................................................................................................................. 
Nr XXIX/170/05 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad 
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561 - XLIV/405/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
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wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV/26/2003 Rady Gminy w Lipinkach Łużyckich  
z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Lipinki 
Łużyckie............................................................................... 1850 

554 - Nr XXIX/172/05 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie  
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie. 1852 

555 - Nr XXVIII/200/05 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słońsk........... 
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wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród, a także przyznawania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
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Nr XXXIII/109/2005 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od 
obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w 
szkołach i placówkach oświatowych, a także określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, 
psychologów............................................................. 
Nr XXXI/238/2006 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu 
określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia 
oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 2006 
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