
 

 
 
 
 

 
                      Gorzów Wlkp., dnia 10 sierpnia 2006r.            Nr 60 
  
 

           
                   

TREŚĆ: 
Poz.: 

               UCHWAŁY 
 
1325 - Nr XXV/182/06 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 

szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie oraz jej jednostek organi-
zacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordyna-
cja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów 
i osób do tego uprawnionych.…………………………………………………………………………………..  4846 

1326 - Nr XXV/183/06 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zwolnień  
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Ośno 
Lubuskie.…………………………………………………………………..………………………………………..  4849 

1327 - Nr XXV/184/2006 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIII/165/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wynagradzania i przyznawania 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Ośno Lubuskie…………......................................................................................................  4853 

1328 - Nr XXXV/254/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umorzenia, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa………………………………………  4853 

1329 - Nr XLII/408/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XVII/196/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie określenia 
zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych…………….………………….…..……………………………………………………..  4855 

1330 - Nr XXXVIII/188/06 Rady Gminy Żagań z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmiany w uchwale  
Nr XXIX/142/05 Rady Gminy Żagań z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie określenia zasad i trybu 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Żagań nie stanowią-
cych własności Gminy......………………………………………………………………………………………..  4855 

1331 - Nr XXXVIII/190/06 Rady Gminy Żagań z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmiany w uchwale  
Nr XXX/187/01 Rady Gminy Żagań z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprze-
daży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań.................….……………………………………..  4856 

1332 - Nr XXXVIII/191/06 Rady Gminy Żagań z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wzniesienie obeliska poświęconego pamięci Papieża Jana Pawła II......………………………………...  4856 

1333 - Nr XXXVIII/192/06 Rady Gminy Żagań z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzietrzychowicach..............………………………………………………  4857 

1334 - Nr XXXII/161/2006 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec...….……………………………………………..  4858 

1335 - Nr XXXII/167/2006 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie planu sieci szkół 
publicznych podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów na terenie Gminy 
Bogdaniec.................................................................................……………………………………………….  4864 

1336 - Nr XXXII/169/2006 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu......………………...….….......................................................  4865 

1337 - Nr L/422/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXI/154/04 z dnia 26 marca 2004r., w sprawie uchwalenia statutu OPS w Drezdenku……………  4867 

1338 - Nr XLII/238/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia 
przedszkola publicznego w Przytocznej...…………………………………...….…......................................  4867 

1339 - Nr XLII/246/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2006r.w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXIX/216/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 marca 2006r. w sprawie zwolnień w podat-
ku od nieruchomości dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Przytoczna......…………..  4875 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                                                                                  
W

1340 - Nr V/26/06 Rady Gminy świdnica z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Świdnica oraz 
jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podat-
kowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.........................................................................  4876 

1341 - Nr XXXI/230/06 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XVI/117/04 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 września 2004r. w sprawie uchwalenia statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy........………………….……………………………..………………  4878 

1342 - Nr XXXII/232/06 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca.................................................................…………......  4879 

1343 - Nr XLIII/313/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
w Lubsku.................................................…….………………………………………………………………….  4886 

1344 - Nr XLIII/315/06 Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko............………...........  4888 

1345 - Nr XLIII/318/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Lubsko i gminnych jedno-
stek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
wskazania organów i osób do tego uprawnionych..............................................................……………  4889 

1346 - Nr XXVI/161/06 Rady Gminy Łagów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad  
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Łagów i gminnych jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
wskazania organów i osób do tego uprawnionych..........................................……………………….....  4900 

1347 - Nr XXVI/164/06 Rady Gminy Łagów  z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Łagów....…………………………………………………………….  4902 

1348 - Nr XXXIII/178/2006 Rady Gminy w Niegosławicach z dnia 30 czerwca 2006r.u w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Niegosławi-
ce i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordyna-
cja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych..............................................  4908 

1349 - Nr XLV/250/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.......................................................................…………...  4910 

1350 - Nr XLV/254/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXX/173/05 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie regulaminu przyznawa-
nia i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych kończących się maturą na rok szkolny 2005/2006r.....................….........................  4915 

1351 - Nr XIX/238/2006 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr VI/50/2003 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia statutu 
Gminy Stare Kurowo..........................................…………….………………………………………………...  4916 

1352 - Nr XXXIX/218/06 Rady Gminy w Szczańcu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należ-
ności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 
udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów i osób do tego 
uprawnionych.......................................................…..…………………………………………………………  4917 

======================================================================================= 
 

 

  
 

                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                          
 
 

ojewództwa Lubuskiego Nr 60 
 

- 4846 -  




