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a) lokal bez instalacji wodno - kanalizacyjnej  
i w.c. - 30%, 

b) lokal bez w.c. - 15%, 

c) lokal znajdujący się w budynku o złym 
stanie technicznym, wskazanym w eksper-
tyzie technicznej - 30%; 

2) czynniki podwyższające: 

a) lokal znajdujący się w budynku zawierają-
cym do dwóch lokali mieszkalnych - 50%, 

b) lokal znajdujący się w budynku zawierają-
cym trzy lub cztery lokale mieszkalne - 40%. 

§ 2. Dla lokali znajdujących się w budynku,  
w którym wspólnota mieszkaniowa ustaliła stawkę 
miesięczną kosztów zarządu nieruchomością wspól-
ną, stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni 
użytkowej lokali ustala się w wysokości równej 

stawce określonej przez wspólnotę, jednakże nie 
niższej niż 1,80zł. 

§ 3. Ustala się stawkę czynszu za 1m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysoko-
ści 0,90zł. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 66/04 Burmistrza 
Gozdnicy z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie 
ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użyt-
kowej lokalu wchodzącego w skład mieszkanio-
wego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 101, poz. 1550). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Zdzisław Płaziak 

 
=================================================================================== 
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ZARZĄDZENIE NR 197 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Gozdnicy 

 
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.  
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, 
poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 
i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457,  
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 
oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, 
poz. 766) oraz w związku z uchwałą Nr IX/44/07 
Rady Miasta w Gozdnicy z dnia 30 lipca 2007r.  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-
nego zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do Rady Miasta w Gozdnicy  
w okręgu wyborczym Nr 3, w których wybiera się 
jednego radnego. 

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia 
28 października 2007r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykona-
nia poszczególnych czynności wyborczych określa 
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do za-
rządzenia. 

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wia-
domości w formie obwieszczenia i ogłasza w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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Załącznik 
do zarządzenia Nr 197 
Wojewody Lubuskiego 
z dnia 10 sierpnia 2007r. 

 
Kalendarz wyborczy 

dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Gozdnicy 
zarządzonych na dzień 28 października 2007r. 

 
Termin wykonania  
czynności wyborczej 

Treść czynności 

do 29 sierpnia 2007r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego za-
rządzenia Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających oraz licz-
bie radnych wybieranych w okręgu 

do 8 września 2007r. 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-
macji burmistrza o granicy i numerze okręgu wyborczego, liczbie 
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej sie-
dzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gozdnicy 

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworze-
niu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów 
na radnego 

do 10 września 2007r. 
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników komite-

tów wyborczych kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej  
w Gozdnicy 

do 13 września 2007r. 
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Gozdnicy 

do 28 września 2007r. 
do godz. 2400 

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych 
w okręgu wyborczym 

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą numerów zarejestrowa-
nym listom kandydatów 

do 28 września 2007r. 
- zgłaszanie Burmistrzowi Gozdnicy kandydatów do obwodowej komi-

sji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych 

do 7 października 2007r. 

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Gozdnicy obwodowej 
komisji wyborczej 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, infor-
macji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej 
siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do13 października 2007r. 

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zare-
jestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery 
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone  
w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów 

do 14 października 2007r. - sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy 
do 26 października 2007r. 

o godz. 2400 
- zakończenie kampanii wyborczej 

27 października 2007r. 
- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu 

wyborców 
28 października 2007r. 

godz. 600 - 2000 
- głosowanie 
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1169 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Bobro-
wice Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bo-
browice, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego Nr 13, poz. 174 z dnia 
12 lutego 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 

2 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 1 ust. 1 pkt 3, § 2 ust. 8, § 4 
ust. 3, § 7 ust. 2 i 4, § 8 w części, gdzie występuje 
zapis: „lub szkodliwych”, § 10 ust. 1, § 11, § 12 ust. 3, 
§ 13 ust. 6, 7 i 8, rozdziału VII Nagrody ze specjal-
nego funduszu nagród - § 14 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Brody 
Nr II/9/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie usta-
lenia na rok 2007 regulaminu określającego wyso-
kość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wy-
sokość i warunki wypłacania innych składników  
wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia wy-
nikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także 
wysokość nauczycielskiego dodatki mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wy-
płacania, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego Nr 8, poz. 117 z dnia  
26 stycznia 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 
6 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 4 ust. 2 i 4, § 9 ust. 3 i 5,  
§ 10 ust. 1, § 15 ust. 3, § 16 ust. 2 i 3, § 20 ust. 3 i 6, 
§ 23, § 24 ust. 2, § 28 ust. 3, §32, § 37 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

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

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  

z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Deszcz-
no Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
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wprowadzenia opłat administracyjnych za czynno-
ści urzędowe Urzędu Gminy Deszczno: wydawanie 
wypisów i wyrysów oraz wysokości tych opłat, 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 2, poz. 24 z dnia 8 stycznia 
2007r. Wojewoda Lubuski wydał w dniu 1 lutego 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 

nieważność przedmiotowej uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

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

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Gubin 
Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie usta-
lenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw oraz nagród, a także 
przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego nauczycielom zatrudnionym w oświato-
wych jednostkach organizacyjnych, dla których or-

ganem prowadzącym jest Gmina Gubin, opubli-
kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego Nr 13, poz. 175 z dnia 12 lutego 2007r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 7 lutego 2007r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nie-
ważność: § 5 ust. 4, 6, § 6 ust. 2, § 7 ust. 4, § 12 
ust. 4, 7, § 13 ust. 1 w części „lub szkodliwych” 
oraz pkt 3, § 14 ust. 2, § 15 ust. 3, 4, § 18, rozdziału 
7 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Górzyca 
Nr IV/16/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie okre-
ślenia regulaminu przyznawania dodatków i innych 
elementów wynagrodzenia nauczycieli w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gó-
rzyca na rok 2007, opublikowanej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego Nr 7, poz. 109  

z dnia 24 stycznia 2007r., Wojewoda Lubuski wy-
dał w dniu 2 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzor-
cze, którym stwierdził nieważność: § 2 ust. 4 pkt 4, 
§ 3 ust. 8, § 4 ust. 5, 6, 10, § 5 ust. 1 w części, gdzie 
występuje zapis: „lub szkodliwych”, ust. 5, § 6 ust. 4 
i 5, rozdziału IV Nagrody i inne świadczenia obej-
mujący §§ 8 i 9, § 10 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1174 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449),ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Ja-
sieniu Nr IV/9/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regula-
minu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnych i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,  
a także ich wysokości, szczegółowych zasad przy-
znawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 
oraz nagród nauczycielom zatrudnionym w szko-
łach i przedszkolach, dla których Gmina Jasień jest 

organem prowadzącym, opublikowanej w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 13, 
poz. 176 z dnia 12 lutego 2007r., Wojewoda Lubu-
ski wydał w dniu 6 lutego 2007r. rozstrzygnięcie 
nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 2 ust. 5 
i 6, § 3, § 6 ust. 4 zdanie trzecie, § 7 ust. 3 pkt 1  
w części: „w porozumieniu ze związkami zawodo-
wymi”, § 7 ust. 4 pkt 1 w części: „i wychowawstwo 
grupy w przedszkolu”, § 7 ust. 6 i 7, § 8 ust. 5,  
§ 9 ust. 4, 5 i 10, § 10 Nagrody ze specjalnego fun-
duszu nagród, § 12 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1175 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miasta Kostrzyn 
nad Odrą Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006r.  
w sprawie określenia szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą, opu-

blikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego Nr 13, poz. 179 z dnia 12 lutego 2007r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 6 lutego 2007r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważ-
ność przedmiotowej uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak

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

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 
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1. W stosunku do uchwały Rady Miasta Ko-
strzyn nad Odrą Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 
2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określają-
cego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
zasady przyznawania dodatków w 2007r. nauczy-
cielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą, opu-
blikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 13, poz. 180 z dnia 12 lutego 
2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 6 lutego 
2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził 
nieważność: § 4 ppkt c w części „warunki szkodli-
we”, § 7 ust. 4, § 11 ust. 1 w części „na podstawie 
przygotowanego przez siebie regulaminu we-

wnętrznego, uzgodnionego z radą pedagogiczną 
oraz związkami zawodowymi” i ust. 3, § 14 w tabeli 
określającej wysokość dodatku funkcyjnego pkt 1 
„przedszkola” ppkt d „nauczyciel posiadający wy-
chowawstwo” i „gimnazja” ppkt g „za analizę i oce-
nę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka 
polskiego w gimnazjach”, § 15 ust. 5, § 19 ust. 4,  
§ 22, rozdział VI „Nagrody i inne świadczenia”,  
§§ 25 - 33 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy w Łago-
wie Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków 
oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łagów, opublikowanej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego Nr 13, poz. 186 

z dnia 12 lutego 2007r., Wojewoda Lubuski wydał 
w dniu 1 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, 
którym stwierdził nieważność: § 4 ust. 2, § 5, § 8 
ust. 6 i 8, § 9 ust. 4, 5, 6, § 10 ust. 6, § 11 ust. 4, 6, 
10 w części „nie więcej jak za cztery godziny po-
nadwymiarowe”, 11, rozdziału 7 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1178 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej Nowa 
Sól Nr III/14/06 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Nowa Sól - Miasto, opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie-
go Nr 7, poz. 103 z dnia 24 stycznia 2007r., Woje-
woda Lubuski wydał w dniu 2 lutego 2007r. roz-
strzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważ-

ność: § 2 pkt 25 od słów „zwierzęta utrzymywane 
w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szcze-
gólności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, 
kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, kró-
liki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowla-
ne, pszczoły oraz inne”, § 3 pkt 6 - 9, 11, 13 - 16,  
§ 15, § 23 pkt 6, § 24 ust. 2 pkt 1, 5, 6, § 28, § 29 
uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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1179 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy w Prze-
wozie Nr III/22/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w spra-
wie regulaminu przyznawania dodatków za wy-
sługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki 
pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 
zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli na rok 
2007, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 13, poz. 188 z dnia  
12 lutego 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 

5 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym 
stwierdził nieważność: § 2 ust. 2 i 3, § 4 ust. 3, § 5 
ust. 1 pkt 1 lit. c, § 6 ust. 2 i 3, § 7 ust. 1 w części 
„lub szkodliwych”, § 7 ust. 2 pkt 1 w części „oraz 
szkodliwych”, § 8 ust. 2 pkt 2 w części „i szkodli-
we”, § 9, § 10, § 11 w części „oraz za warunki szko-
dliwe dla zdrowia”, § 14 uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 

1180 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Santok 
Nr IV/26/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania 
dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Santok, opublikowanej w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego Nr 6, poz. 100  

z dnia 22 lutego 2007r., Wojewoda Lubuski wydał 
w dniu 2 lutego 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, 
którym stwierdził nieważność § 7, § 8 pkt 2 w czę-
ści „lub oddziału przedszkolnego”, § 16, § 21 – 24, 
§ 29 - 30, § 32, § 35 ust. 2, § 36 – 37 uchwały oraz 
pkt 2 ppkt 1b załącznika do regulaminu. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 

1181 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy Szcza-
niec Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w spra-
wie uchwalenia regulaminu przyznawania dodat-
ków oraz innych składników nauczycieli w placów-
kach oświatowych, dla których organem prowadzą-
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cym jest Gmina Szczaniec, opublikowanej w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 8, 
poz. 123 z dnia 26 stycznia 2007r., Wojewoda Lu-
buski wydał w dniu 1 lutego 2007r. rozstrzygnięcie 
nadzorcze, którym stwierdził nieważność: § 3 ust. 5, 
§ 5 w części: wychowawstwo grupy w przedszkolu 
- w wysokości 100zł, § 6 ust. 2 i 4, § 8 ust. 2, § 9 

ust. 6, § 10 ust. 7 i 8, 10, 11 i 12, § 11, § 12, § 13 
uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

 

1182 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Gminy w Tu-
plicach Nr IV/14/06 z dnia 28 grudnia 2006r.  
w sprawie wynagradzania i przyznawania niektó-
rych dodatków do wynagrodzenia, nagród oraz 
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnio-
nym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Tu-
plice, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 13, poz. 189 z dnia 12 lu-
tego 2007r., Wojewoda Lubuski wydał w dniu 2 lute-
go 2007r. rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwier-
dził nieważność przedmiotowej uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 

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

1183 
 

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
z dnia 7 sierpnia 2007r. 

 
Na podstawie art. 13 pkt 2 w zw. z pkt 10 ustawy  
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U.  
z 2007r. Nr 68, poz. 449) ogłaszam, co następuje: 

1. W stosunku do uchwały Rady Miejskiej  
w Trzcielu Nr IV/20/06 z dnia 28 grudnia 2006r.  
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których 
organem prowadzącym jest Gmina Trzciel, opubli-
kowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego Nr 8, poz. 125 z dnia 26 stycznia 2007r., 
Wojewoda Lubuski wydał w dniu 2 lutego 2007r. 
rozstrzygnięcie nadzorcze, którym stwierdził nieważ-
ność przedmiotowej uchwały. 

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

Wojewoda Lubuski 
Wojciech Perczak 
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