
 
 
 
 

 
 
 
 

 
               ZARZĄDZENIE 

 
2079 - Nr 16/2007 Wójta Gminy Zwierzyn z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie wysokości stawek czyn-

szu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy Zwierzyn……………………………………………………………………..………………..…...….......  8447 

 
               UCHWAŁY 

 
2080 - Nr XVI/81/2007 Rady Miasta Żagań z dnia 1 października 2007r. w sprawie przyjęcia zadania z za-

kresu właściwości województwa………………………………..………………..…...…………………….....  8447 
2081 - Nr XIII/61/2007 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2007r. w sprawie uchwalenia regu-

laminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarządzaniem na terenie Gminy 
Zwierzyn………………………………………...............................................................................................  8448 

2082 - Nr XI/70/2007 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 października 2007r. w sprawie regulaminu dofi-
nansowania ze środków budżetu Gminy Siedlisko osobom fizycznym, które wybudowały przydo-
mową oczyszczalnię ścieków……………………….………………………………………….........................  8450 

2083 - Nr X/95/07 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie opłat adiacenckich z tytułu 
podziału nieruchomości……………………………………………………………………..............................  8453 

2084 - Nr X/96/07 Rady Gminy Deszczno z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie wysokości opłaty adia-
cenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych……………………………..……………………………….……………........  8454 

2085 - Nr XXIII/343/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskie-
go w rejonie ulic: Stefana Okrzei, Stefana Batorego i Saskiej…...........................................................  8454 

2086 - Nr XXIII/344/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
w rejonie ulic: Koniarskiej i Podgórnej………………………….…...........................................................  8460 

2087 - Nr XI/69/07 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie regulaminu zasad wyna-
gradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolsko..  8464 

2088 - Nr X/50/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 listopada 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/161/04 
Rady Gminy Pszczew w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola 
publicznego………………………………………………………………….………………………...……….......  8467 

2089 - Nr X/53/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie ustalenia zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pszczew………...……….......  8468 

2090 - Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa…..……….......  8470 

2091 - Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustanowienia 
drzewa za pomnik przyrody………………………………………………………………………...……….......  8471 

2092 - Nr X/62/07 Rady Gminy Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa oraz mieszkaniowych, obręb 
Grążyce Gmina Żagań………………………………..……………………………………………...……….......  8473 

2093 - Nr X/71/07 Rady Gminy Żagań z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wieloletniego programu go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań w latach 2007 - 2011………...………............  8479 

2094 - Nr XIII/101/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie statutu Gminy Międzyrzecz……………..………………...........................................................  8482 

2095 - Nr XIII/102/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie statutu sołectw Gminy Międzyrzecz……………..……………….............................................  8483 

2096 - Nr XIII/103/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodku Kultury…...………...........................................................  8484 

2097 - Nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Edukacyjnego w Międzyrzeczu oraz nadania mu statutu........................................................  8484 

 
 

                     Gorzów Wlkp., dnia 20 grudnia 2007r.          Nr 143 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 



2098 - Nr XII/79/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania stypendiów uczniom szkół publicznych, dla których Powiat Sulęciński jest organem 
prowadzącym ……………………………………..…………………...…………….........................................  8490 

2099 - Nr XII/81/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr VI/40/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 marca 2007r. w sprawie regulaminu określające-
go kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciń-
ski……………………………………………………………………….…………………………………………….  8493 

2100 - Nr XII/82/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie regulaminu okre-
ślającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składni-
ków wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Powiat Sulęciński……………………………………....…………………………………………….  8493 

2101 - Nr XIV/64/2007 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zmiany podstawy 
prawnej uchwały Nr XIII/61/2007 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2007r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarządzaniem na te-
renie Gminy Zwierzyn…………………………………………………………………………………….………  8497 

2102 - Nr XVII/105/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia na-
uczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskie-
go dodatku mieszkaniowego…………..…………………………………………………………………...…….  8498 

2103 - Nr XII/81/2007 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian 
do uchwały Rady Gminy Siedlisko Nr V/23/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania do-
datków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Siedlisko…………….……………………………………………………...…….  8502 

2104 - Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego…..…………………………………………...…….  8502 

2105 - Nr XIII/97/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie określenia stawek po-
datków od środków transportowych..…………………………………………….……………………...…….  8503 

2106 - Nr XIII/98/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie określenia stawek po-
datków i opłat lokalnych..…………………………………………………………………………………...…….  8505 

2107 - Nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej………………….....…………………………………………...…….  8507 

2108 - Nr XIII/102/07 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie określenia górnych 
stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości………………...……………………...…….  8508 

2109 - Nr XI/42/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego……..…………………………………………...…….  8508 

2110 - Nr XI/43/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie wysokości stawek podatków 
i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków………….…………………………………………...…….  8509 

2111 - Nr XI/44/07 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 grudnia 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.………...…….  8510 

2112 - Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie wpro-
wadzenia zmian w uchwale Nr XIII/87/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 20 listopada 
2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów…………………………………………………………...…….  8510 

 
               OBWIESZCZENIA 

 
2113 - Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 17 grudnia 2007r. o wynikach wyborów uzu-

pełniających do Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2007r.…………………  8511 
2114 - Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 17 grudnia 2007r. o wynikach wyborów uzu-

pełniających do Rady Gminy Brzeźnica przeprowadzonych w dniu 16 grudnia 2007r.……………….  8511 
 


