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973 - Nr XLI/306/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska
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974 - Nr XLI/307/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko…..……………………………………………
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976 - Nr LXXI/843/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia
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