
 
 
 
 

 
 
 
 

           
 

UCHWAŁY 
 

932 - Nr XV/108/08 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia Uzupeł-
niającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą ………  3678 

933 - Nr XV/109/08 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia Policealnej 
Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół w Witnicy ...............................................................................……  3685 

934 - Nr XXI/149/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do ka-
tegorii gminnej ………………………………………………………………………………………………...........  3694 

935 - Nr XXI/150/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udziela-
nia pomocy materialnej dla uczniów ..……………………………………………………………………...........  3697 

936 - Nr XXI/153/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na usługi w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych ……...........  3697 

937 - Nr XXX/171/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie określenia górnych 
stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ......…………………………………..  3699 

938 - Nr XXX/172/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych ................................................................................………………………………..  3699 

939 - Nr XV/82/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie usta-
lenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których orga-
nem prowadzącym jest miasto Gozdnica ………………………………………….……………………..........  3702 

940 - Nr XV/84/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin .........  3702 

941 - Nr XV/85/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zniżek w tygod-
niowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga ................................................................................  3703 

942 - Nr XV/88/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica ....................................................  3704 

943 - Nr XV/89/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek 
opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości .................................................................................  3717 

944 - Nr XVIII/121/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren położony przy ulicy Lipo-
wej …................................................................................................................................................................  3718 

945 - Nr XVIII/122/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren położony przy ulicy Jana 
Pawła II .............................................................................................................................................................  3723 

946 - Nr XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin – teren położony przy ulicy Ku-
pieckiej …..........................................................................................................................................................  3728 

947 - Nr XIV/94/08 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad ko-
rzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lipinkach Łużyckich ………………………………………  3733 

948 - Nr XVIII/93/08 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania odpłatności …………………………………………  3734 

949 - Nr XVIII//135/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2008r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym .…………………………………………………………………………….......  3736 

950 - Nr XX/113/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy 
Przytoczna ........................................……………………………………………………………………………….  3736 

                     Gorzów Wlkp., dnia 23 maja 2008r.                 Nr 50 
 

TREŚĆ: 
Poz.: 
 



951 - Nr XXV/163/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych ......................................................................................................................  3737 

952 - Nr XXV/165/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości ....................................................................  3737 

953 - Nr XXV/170/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie nadania 
nazw ulic drogom wewnętrznych położonych na terenie miejscowości Długie, Gmina Strzelce Krajeń-
skie .............................................................................................................................................................  3738 

 
OBWIESZCZENIA 

 
954 - Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 maja 2008r. o wynikach wyborów uzu-

pełniających do Rady Gminy Górzyca przeprowadzonych w dniu 18 maja 2008r. ………………............  3740 
955 - Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 maja 2008r. o wynikach wyborów uzu-

pełniających do Rady Gminy Słońsk przeprowadzonych w dniu 18 maja 2008r. ………………...............  3740 
 
========================================================================================== 

 

932 
 

UCHWAŁA NR XV/108/08 
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO 

 
z dnia 22 kwietnia 2008r. 

 
w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół  

w Kostrzynie nad Odrą 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1, 
6 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. 
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu, 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2008r. tworzy się Uzu-
pełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej  
z siedzibą w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą. 

§ 2. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski 
szkoły, o której mowa w § 1. 

§ 3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych wchodzi w skład Zespołu Szkół w Ko-

strzynie nad Odrą. 

§ 4. 1. Nadaje się Statut Uzupełniającemu Li-
ceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych. 

2. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
określa statut, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu. 

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

Przewodniczący Rady 
Ryszard Iliaszewicz 

 


