Gorzów Wlkp., dnia 30 czerwca 2006r.

Nr 47

TREŚĆ:
Poz.:
ZARZĄDZENIA
1065 - Nr 11/06 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniających zbiorniki bezodpływowe
i transportujących nieczystości ciekłe ..........................................................….......................................
1066 - Nr 34/06 Burmistrza Miasta i Gminy Bytom Odrzański z dnia 10 maja 2006r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim ........................................
1067 - Nr 12/2006 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 maja 2006r. w sprawie upoważnienia do wydawania
decyzji administracyjnych w zakresie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych ................
1068 - Nr 13/2006 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 maja 2006r. w sprawie upoważnienia do wydawania
decyzji administracyjnych w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej ..........................................................…...............................................................
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UCHWAŁY
1069 - Nr 31 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym .......................................
1070 - Nr XLII/422/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 maja 2006r. w sprawie zmiany w Regulaminie
Strefy Ograniczonego Postoju w Słubicach stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/130/03
Rady Miejskiej miasta Słubice z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia płatnych parkingów na terenie miasta Słubice ................................................................................................................
1071 - Nr XLII/425/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 maja 2006r. w sprawie ustanowienia symboli
Gminy i insygniów organów Gminy Słubice ..........................................................…............................
1072 - Nr XLII/426/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 5 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian
do statutu Gminy Słubice ........................................................................................................................
1073 - Nr XLII/254/2006 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 maja 2006r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków ........................................................................................
1074 - Nr XXXVI/216/06 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 11 maja 2006r. w sprawie ustalenia
dla miasta i gminy Nowe Miasteczko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ....................................................................................
1075 - Nr 39 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 12 maja 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnych
kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane ..........................................................................................................................................................
1076 - Nr XL/375/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2006r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów .............................................................
1077 - Nr XL/376/2006 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 maja 2006r. w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych ............................................
1078 - Nr XLI/232/2006 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 17 maja 2006r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/178/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 ...........................................................................................
1079 - Nr XXXVII/24/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek .................
1080 - Nr XXXVII/25/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku do wydawania decyzji administracyjnych
o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej .............................................................................................
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Drezdenko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych ...........................................
Nr XLIX/417/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy
w Drezdenku .............................................................................................................................................
Nr XLIX/418/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania ….........................................................................................
Nr XLIX/419/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie sprawienia
pogrzebu przez Gminę .............................................................................................................................
Nr XLIX/420/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie regulaminu
nadawania tytułu honorowego obywatela .....…....................................................................................
Nr XXXIX/31/06 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały
XXXIV/92/05 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad,
poboru, terminów płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz
wyznaczenia inkasentów ..........................................................................................................................
Nr XXXIX/32/06 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 czerwca 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz opłat za ich
świadczenia ...............................................................................................................................................
Nr XXXIX/35/06 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 8 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy o statusie
miejskim w Żarach oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych ..............................
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DECYZJA
1089 - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-37(6)/2006/1413/IV/AB z dnia 20 czerwca
2006r. .........................................................................................................................................................
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OBWIESZCZENIE
1090 - Wojewody Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy
społecznej funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego .......................................................
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