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Załącznik 
do zarządzenia Nr 43 

Wojewody Lubuskiego 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
Kalendarz wyborczy 

dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła i Rady Miejskiej w Iłowej zarzą-
dzanych na dzień 13 maja 2007r. 

 
Termin wykonania 

czynności wyborczej 
Treść czynności 

do 14 marca 2007r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogło-
szenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia 
Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających oraz liczbie radnych 
wybieranych w okręgach 

do 24 marca 2007r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
wójta i burmistrza o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie 
radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonych 
siedzibach Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach i Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Iłowej, 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu 
Komitetów wyborczych oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na rad-
nych 

do 26 marca 2007r. 
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników komitetów 

wyborczych kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach  
i Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej 

do 29 marca 2007r. 
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej  

w Bojadłach i Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej 

do 13 kwietnia 2007r. 
do godz. 2400 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bojadłach oraz Miejskiej Ko-
misji Wyborczej w Iłowej list kandydatów na radnych w okręgach wy-
borczych, 

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bojadłach i Miejską 
Komisję Wyborczą w Iłowej numerów zarejestrowanym listom kandy-
datów 

do 13 kwietnia 2007r. 
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Bojadła i Burmistrzowi Iłowej kandydatów 

do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów 
wyborczych 

do 22 kwietnia 2007r. 

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bojadłach i Miejską 
Komisję Wyborczą w Iłowej obwodowych komisji wyborczych, 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

do 28 kwietnia 2007r. 

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Boja-
dłach i Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komi-
tetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz  
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 

do 29 kwietnia 2007r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędach gmin 
do 11 maja 2007r. 

o godz. 2400 
- zakończenie kampanii wyborczej 

12 maja 2007r. 
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spi-

sów wyborców 
13 maja 2007r. 
godz. 600 - 2000 

- głosowanie 
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UCHWAŁA NR V/26/2007 
RADY GMINY KOLSKO 

 
z dnia 21 lutego 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokal-

nych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6b usta-
wy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o po-
datku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
oraz art. 6 ust. 12 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kolsko Nr XI/73/2003 
z dnia 29 października 2003r. w sprawie zarządze-
nia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lo-
kalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso, ogłoszonej  
w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 105,  
poz. 1752 zmienionej uchwałami Rady Gminy Kolsko 
Nr XII/80/2003 z dnia 10 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 105, poz. 1768) oraz 
XXXVI/212/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. (Dz. Urz. 
Województwa Lubuskiego Nr 45, poz. 1044) § 2 
otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Na inkasentów poszczególnych sołectw wy-
znacza się osoby: 

1) Jesiona - Daleki Stefan; 

2) Kolsko - Mroczek Grażyna; 

3) Konotop - Mączka Zdzisław; 

4) Lipka - Czernecka Justyna; 

5) Mesze - Liśkiewicz Rafał; 

6) Sławocin - Wyrwa Władysława; 

7) Tyrszeliny - Buchowiecka Beata; 

8) Uście - Kowalewska Natalia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Stanisław Szymański 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR V/23/07 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 22 lutego 2007r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst  
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzienną opłatę stałą z tytułu 
udzielanych świadczeń przez Przedszkole Publicz-
ne w Podmoklach Wielkich i Oddział Przedszkolny 
w Starym Kramsku w wysokości 2,00zł za pobyt 
dziecka w placówce w wymiarze 5,15 godz. w związ-

ku z realizacją świadczeń wykraczających poza pod-
stawy programowe wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Babimostu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Paciejewski 
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UCHWAŁA NR V/20/07 
RADY GMINY TRZEBIEL 

 
z dnia 23 lutego 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych  

podatków 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. z 2005r. Dz. U. 
Nr 190, poz. 1606 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/8/06 Rady Gminy Trzebiel 
z dnia 6 grudnia 2006r. wprowadza się następują-
cą zmianę: 

1) w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e stawkę „5,80zł” zastę-
puje się stawką „5,65zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, a określona w niej stawka 
obowiązuje od 1 stycznia 2007r. 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Grażyna Mazurek 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 24 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomników przyrody opublikowanego w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 824 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 23/85 Wojewody Zielonogórskiego 
z dnia 6 marca 1985r. w sprawie uznania za po-
mniki przyrody (Dz. Urz. Województwa Zielonogór-

skiego z 1985r. Nr 4, poz. 92), które na podstawie 
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 25 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody opublikowanego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 825 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 34/85 Wojewody Zielonogórskiego 
z dnia 15 marca 1985r. w sprawie uznania za po-
mnik przyrody (Dz. Urz. Województwa Zielonogór-

skiego z 1985r. Nr 4, poz. 94), które na podstawie 
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia, z tym że na podstawie art. 153 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) ustanowione 
pomniki przyrody stały się pomnikami przyrody  
w rozumieniu niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 26 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody opublikowanego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 826 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 35/85 Wojewody Zielonogórskiego 
z dnia 15 marca 1985r. w sprawie uznania za po-
mnik przyrody (Dz. Urz. Województwa Zielonogór-

skiego z 1985r. Nr 4, poz. 93), które na podstawie 
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia, z tym że na podstawie art. 153 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) ustanowione 
pomniki przyrody stały się pomnikami przyrody  
w rozumieniu niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 27 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody opublikowanego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 827 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozpo-
rządzeniem Nr 2 Wojewody Zielonogórskiego z dnia  
27 kwietnia 1993r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. Urz. Województwa Zielonogórskiego 

z 1993r. Nr 4, poz. 32), które na podstawie art. 157 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) traci moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia, z tym że na podstawie art. 153 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.) ustanowione pomniki przy-
rody stały się pomnikami przyrody w rozumieniu 
niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 28 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody opublikowanego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 828 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 57/80 Wojewody Zielonogórskiego  
z dnia 30 czerwca 1980r. w sprawie uznania za po-
mnik przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Naro-

dowej w Zielonej Górze z 1980r. Nr 6, poz. 33), które 
na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880  
z późn. zm.) traci moc z dniem wejścia w życie ni-
niejszego rozporządzenia, z tym że na podstawie  
art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) usta-
nowione pomniki przyrody stały się pomnikami 
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 29 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody opublikowanego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 829 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Decy-
zja Nr 53/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w sprawie uznania za pomniki przyrody  
(Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielo-

nej Górze z 1971r. Nr 1, poz. 8), które na podstawie 
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego roz-
porządzenia, z tym że na podstawie art. 153 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) ustanowione 
pomniki przyrody stały się pomnikami przyrody  
w rozumieniu niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

 
=================================================================================== 
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OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 2 marca 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr 190, 
poz. 1606 z późn. zm.) podaję do wiadomości treść 
przypisu do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 
Nr 30 z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowie-
nia pomnika przyrody opublikowanego w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 38, 
poz. 830 z dnia 5 czerwca 2006r.: 

§ 1. 
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Za-
rządzeniem Nr 68/87 Wojewody Zielonogórskiego 
z dnia 30 czerwca 1987r. w sprawie uznania za 
pomnik przyrody (Dz. Urz. Województwa Zielono-

górskiego z 1987r. Nr 6, poz. 164), które na pod-
stawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. 
zm.) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, z tym że na podstawie art. 153 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przy-
rody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) ustano-
wione pomniki przyrody stały się pomnikami przy-
rody w rozumieniu niniejszej ustawy. 

§ 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak
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