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ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości w mieście Nowa Ruda – Uchw., Nr 1, poz. 11.

2.

Zmiana uchwały nr XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia
zasad zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości składających się z lokali mieszkalnych i gruntów
z nimi związanych, stanowiących własność Gminy Dobromierz, i udzielenia bonifikat – Uchw.,
Nr 1, poz. 26.

3.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2006–
–2010 – Uchw., Nr 2, poz. 40.

4.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka – Uchw.,
Nr 2, poz. 43.

5.

Zasady wydzierżawiania nieruchomości rolnych Miasta Jeleniej Góry – Uchw., Nr 3, poz. 53.

6.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie gminy Brzeg Dolny – Uchw., Nr 3, poz. 60.

7.

Określenie zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata na terenie gminy Mieroszów – Uchw., Nr 4,
poz. 82.

8.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe na terenie
gminy Twardogóra – Uchw., Nr 4, poz. 86.

9.

Wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo
własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, zabudowanych lub
przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 4, poz. 88.

10. Określenie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów – Uchw.,
Nr 4, poz. 93.
11. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w odniesieniu
do nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe – Uchw.,
Nr 4, poz. 94.
12. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 4, poz. 95.
13. Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Wałbrzycha obręby
Szczawienko nr: 1, 2, 3, 4 oraz Piaskowa Góra nr: 7 i 13 – Nr 4, poz. 105.
14. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie
– Uchw., Nr 7, poz. 122.
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15. Udzielenie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności na terenie miasta Karpacz – Uchw., Nr 7, poz. 125.
16. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności na terenie gminy Lubomierz – Uchw., Nr 7, poz. 130.
17. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu sprzedaży domów mieszkalnych oraz lokali w domach
wielomieszkaniowych stanowiących własność Miasta i Gminy Międzybórz – Uchw., Nr 8, poz. 143.
18. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na terenie gminy
Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 11, poz. 175.
19. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na terenie gminy Głuszyca –
Uchw., Nr 11, poz. 176.
20. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na terenie
miasta Bielawa – Uchw., Nr 11, poz. 178.
21. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe
na terenie gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 11, poz. 182.
22. Wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zasady rozkładania opłaty na raty
– Uchw., Nr 11, poz. 183.
23. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz
Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Długołęka, na terenie gminy Długołęka –
Uchw., Nr 11, poz. 191.
24. Zmiana w uchwale w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność
komunalną Gminy Lubań – Uchw., Nr 11, poz. 196.
25. Zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi przejętymi od wojsk Federacji Rosyjskiej na terenie
gminy Oława – Uchw., Nr 11, poz. 200.
26. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miejskiej Lubań – Uchw., Nr 14, poz. 237.
27. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań – Uchw.,
Nr 14, poz. 238.
28. Udzielenie bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz
osób fizycznych na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 14, poz. 239.
29. Operat opisowo-kartograficzny kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta
Kamienna Góra – Obw., Nr 17, poz. 293.
30. Udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności na terenie miasta Oleśnica – Uchw., Nr 19, poz. 305.
31. Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zawidów – Uchw., Nr 21, poz. 351.
32. Określenie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 27, poz. 383.
33. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości
w budynkach stanowiących własność Gminy Piława Górna – Uchw., Nr 27, poz. 387.
34. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mietków – Uchw.,
Nr 27, poz. 392.
35. Zmiana uchwały nr LIII/189/2002 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 19 września 2002 w sprawie
ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Kamiennogórskiego – Uchw., Nr 29, poz. 414.
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36. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowaniu wieczystego
w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych,
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Leśna, zabudowanych na cele mieszkalne –
Uchw., Nr 30, poz. 419.
37. Udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Jawor – Uchw., Nr 34, poz. 502.
38. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miejskiej Lubań – Uchw., Nr 34, poz. 507.
39. Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu lokali na terenie gminy Mysłakowice – Uchw., Nr 34, poz. 510.
40. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz
nieruchomości rolnych na terenie miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 35, poz. 519.
41. Zmiana uchwały dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie miasta Zgorzelec – Uchw.,
Nr 35, poz. 520.
42. Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale na
terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 35, poz. 522.
43. Zmiana uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XIII/103/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości – Uchw., Nr 35, poz. 533.
44. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węgliniec – Uchw.,
Nr 41, poz. 608.
45. Wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe na terenie
miasta Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 41, poz. 614.
46. Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób Gminy Żukowice – Uchw., Nr 41,
poz. 620.
47. Wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości na terenie gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 42, poz. 629.
48. Wyrażenie zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 43, poz. 682.
49. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 43, poz. 694.
50. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polanica Zdrój –
Uchw., Nr 43, poz. 696.
51. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodzko – Uchw., Nr 46, poz. 735.
52. Wprowadzenie zmian do uchwały nr 36/IV/2003 z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłodzko – Uchw., Nr 46, poz. 736.
53. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Kłodzko – Uchw., Nr 46, poz.
737.
54. Zmiana uchwały w sprawie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Pęcław – Uchw., Nr 46, poz. 740.
55. Wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości na terenie miasta Wrocławia – Uchw., Nr 47, poz. 748.
56. Ustalenie wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu, dzierżawy na terenie powiatu
świdnickiego – Uchw., Nr 48, poz. 767.
57. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych
nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnicy – Uchw., Nr 49, poz. 787.
58. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary –
Uchw., Nr 49, poz. 791.
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59. Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości na terenie gminy Przemków – Uchw., Nr 49, poz. 793.
60. Informacja Starosty Wałbrzyskiego z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji
gruntów i budynków miasta Wałbrzycha obręby: Poniatów Nr 8, 9, 10, 11, 12, 23 i 24, Książ Nr 51,
Lubiechów Nr 52 i 53, Biały Kamień Nr 14, Stary Zdrój Nr 22 – Nr 49, poz. 802.
61. Wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności na terenie miasta Polanica Zdrój – Uchw., Nr 51, poz. 816.
62. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra
i kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, – Uchw., Nr 54,
poz. 895.
63. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003 – 2007
oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Jemielno –
Uchw., Nr 56, poz. 914.
64. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mietków na lata 2006–2010 –
Uchw., Nr 59, poz. 940.
65. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych – Uchw., Nr 60,
poz. 951.
66. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych,
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Bierutów, zabudowanych na cele
mieszkaniowe – Uchw., Nr 61, poz. 963.
67. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową i rolną na terenie gminy Pieńsk – Uchw., Nr 61, poz. 965.
68. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości będących
własnością Gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata –
Uchw., Nr 61, poz. 966.
69. Określenie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym
jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, na terenie gminy Bierutów – Uchw., Nr 64, poz. 1005.
70. Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym na terenie gminy Sulików
– Uchw., Nr 64, poz. 1018.
71. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie miasta Jedlina – Zdrój – Uchw., Nr 66, poz. 1052.
72. Zmiana uchwały Nr XXVI/180/2005 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zasad
gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób gminy – Uchw., Nr 66, poz. 1066.
73. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobromierz – Uchw.,
Nr 68, poz. 1086.
74. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasto Świdnica – Uchw., Nr 70, poz. 1105.
75. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi
niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu, na terenie gminy Międzylesie – Uchw., Nr 70,
poz. 1110.
76. Zmiana uchwały Nr 276/XL/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Uchw., Nr 70, poz. 1112.
77. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wysokości
wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych –
Obw., Nr 70, poz. 1137.
78. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo
własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na terenie gminy
Niemcza – Uchw., Nr 73, poz. 1153.
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79. Udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gminnej na terenie gminy Wiązów – Uchw., Nr 73,
poz. 1158.
80. Zmiana uchwały Nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad
zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu –
Uchw., Nr 74, poz. 1172.
81. Zmiana uchwały Nr 2/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Górowskiego – Uchw., Nr 74,
poz. 1173.
82. Udzielenie bonifikaty na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości na terenie gminy Jelcz – Laskowice – Uchw., Nr 74, poz. 1178.
83. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chocianów – Uchw., Nr 76,
poz. 1226.
84. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego
zasobu nieruchomości oraz wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego na terenie gminy Ziębice –
Uchw., Nr 78, poz. 1249.
85. Zbycie garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących
własność Gminy Strzegom – Uchw., Nr 78, poz. 1251.
86. Zbycie obiektów budowlanych wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach
stanowiących własność Gminy Strzegom – Uchw., Nr 78, poz. 1252.
87. Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją
o warunkach zabudowy na terenie gminy Oleśnica – Uchw., Nr 78, poz. 1261.
88. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów oraz
wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych – Uchw., Nr 81,
poz. 1298.
89. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta
Jelenia Góra – Uchw., Nr 81, poz. 1299.
90. Określenie zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom mieszkań komunalnych, stanowiących własność
Gminy Żórawina – Uchw., Nr 81, poz. 1307.
91. Sprzedaż udziałów gminy w nieruchomościach zabudowanych na terenie gminy Żórawina – Uchw., Nr 81,
poz. 1308.
92. Zmiana uchwały Nr XXIV/51/2000 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego – Uchw., Nr 82,
poz. 1312.
93. Zmiana uchwały Nr XXII/173/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określania
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra – Uchw., Nr 82, poz. 1320.
94. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na terenie
miasta Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 85, poz. 1413.
95. Zmiana uchwały Nr XXXII/268/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 85, poz. 1414.
96. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 85, poz. 1419.
97. Zasady bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym
najemcom lub dzierżawcom na terenie gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 85, poz. 1430.
98. Zmiana uchwały Nr VI/38/2003 Rady Gminy Rudna z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – Uchw., Nr 85, poz. 1431.
99. Zasady wydzierżawiania oraz zmiany czynszu za użytkowanie gruntów gminnych na cele warzywnicze, na
terenie gminy Nowogrodziec – Uchw., Nr 86, poz. 1442.
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100. Zmiana uchwały Nr XLVII/272/02 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2002 roku w sprawie
uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Uchw.,
Nr 86, poz. 1449.
101. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników
wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Szklarska Poręba,
zabudowanych na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 86 poz. 1452.
102. Uchylenie uchwał Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XXXI/223/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku
w sprawie: stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy Gryfów Śląski oraz Nr IX/34/03
z dnia 28 kwietnia 2003 roku i Nr XIV/159/05 z dnia 18 marca 2005 roku wprowadzających zmiany do
uchwały Nr XXXI/223/2002 – Uchw., Nr 86, poz. 1457
103. Zmiana do uchwały Nr XXX/A/197/04 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej
w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 86, poz. 1459
104. Zmiana uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej
Zgorzelec – Uchw., Nr 86, poz. 1461
105. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo
ustaloną cenę sprzedaży, na terenie miasta Oleśnica – Uchw., Nr 88, poz. 1506.
106. Zmiana uchwały Nr XXXIX/299/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnica – Uchw., Nr 88, poz.
1508
107. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na terenie miasta Głogów – Uchw.,
Nr 88, poz. 1511
108. Ustalenie wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, na
terenie gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 88, poz. 1517.
109. Wprowadzenie zmian do uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie
ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki –
Uchw., Nr 88, poz. 1518.
110. Zmiana uchwały Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzegom – Uchw., Nr 89, poz. 1521.
111. Zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości
Miasta Kowary – Uchw., Nr 89, poz. 1525.
112. Udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Syców –
Uchw., Nr 89, poz. 1527.
113. Zmiana uchwały Nr XXIV/153/20005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych – Uchw., Nr 90, poz. 1547.
114. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Radków – Uchw., Nr 90,
poz. 1554.
115. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Długołęka na lata 2006–2010 –
Uchw., Nr 90, poz. 1564.
116. Zmiana uchwały nr XLV/407/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie określenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Uchw., Nr 90,
poz. 1565.
117. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, na terenie miasta Wrocław – Uchw., Nr 92, poz. 1576.
118. Zmiana uchwały Nr XXXII/364/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polkowice –
Uchw., Nr 95, poz. 1643.
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119. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko- Własnościową
w Trzebnicy jako dotychczasowego użytkownika wieczystego, w odniesieniu do nieruchomości
stanowiących własność Gminy Trzebnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 4, poz. 96.
120. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 98, poz. 1682.
121. Zmiana uchwały Nr XI/157/04 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bardo – Uchw., Nr 98, poz. 1683.
122. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 101, poz. 1733.
123. Zwolnienia w stawkach czynszu w najmie lokali użytkowych stanowiących zasób komunalny Gminy
Wałbrzych, przeznaczonych na aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw – Uchw., Nr 103,
poz. 1747.
124. Zasady wydzierżawiania nieruchomości rolnych lub ich części, stanowiących gminny zasób
nieruchomości na terenie gminy Mieroszów – Uchw., Nr 103, poz. 1764.
125. Określenie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców na terenie miasta
Karpacz – Uchw., Nr 106, poz. 1785.
126. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo
własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój, zabudowanych
lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 106, poz. 1786.
127. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele
mieszkaniowe przysługującej osobom fizycznym na terenie gminy Lubawka – Uchw., Nr 106, poz. 1793.
128. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Przeworno – Uchw., Nr 106, poz. 1802.
129. Informacja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji
gruntów i budynków miasta Dzierżoniowa, obręby: Nr 2, 4, 5 – Nr 106, poz. 1813.
130. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów – Uchw., Nr 112,
poz. 1870.
131. Wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty od odpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie gminy Walim – Uchw., Nr 112, poz. 1872.
132. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata na terenie
powiatu lubińskiego – Obw., Nr 112, poz. 1878.
133. Zmiana uchwały Nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów – Uchw., Nr 114,
poz. 1887.
134. Wieloletni program zagospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kowary na lata 2006–
–2010 – Uchw., Nr 114, poz. 1908.
135. Zasady sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oława –
Uchw., Nr 114, poz. 1913.
136. Zmiana uchwały Nr XXXXI/394/2006 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Oława – Uchw.,
Nr 114, poz. 1914.
137. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego – Uchw.,
Nr 120, poz. 1951.
138. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, na terenie miasta Bielawa –
Uchw., Nr 122, poz. 1982.
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139. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lądek Zdrój na lata 2006–2010 –
Uchw., Nr 122, poz. 1983.
140. Zmiana uchwały Nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec –
Uchw., Nr 122, poz. 1984.
141. Zmiana uchwały Nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
określenia zasad zbywania lokali użytkowych stanowiących własność gminy – Uchw., Nr 122, poz. 1992.
142. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Dzierżoniów – Uchw., Nr 131, poz. 2058.
143. Zasady wynajmowania na cele prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej lokali
użytkowych oraz garaży na terenie Szczawna Zdroju, stanowiących mienie komunalne – Uchw., Nr 137,
poz. 2102.
144. Zmiana uchwały Nr 15/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę
Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi władność Gminy Strzegom – Uchw., Nr 137, poz. 2106.
145. Zmiana uchwały Nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie
zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata – Uchw., Nr 137, poz. 2114.
146. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kunice – Uchw., Nr 137,
poz. 2121.
147. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości mieszkaniowych w prawo własności nieruchomości na terenie miasta Piława Górna –
Uchw., Nr 141, poz. 2180.
148. Ustalenie stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie gminy Wisznia Mała –
Uchw., Nr 141, poz. 2183.
149. Zmiana uchwały w sprawie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Pęcław – Uchw., Nr 141,
poz. 2187.
150. Obniżenie wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie gminy
Międzybórz – Uchw., Nr 146, poz. 2248.
151. Zmiana uchwały Nr XVII/238/00 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wołów – Uchw., Nr 146, poz. 2252.
152. Udzielanie bonifikaty od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Prochowice –
Uchw., Nr 146, poz. 2256.
153. Udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości na terenie gminy Czernica – Uchw., Nr 146 poz. 2276.
154. Ustalenie stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie miasta Boguszowa – Gorc – Uchw., Nr 147,
poz. 2287.
155. Zmiana uchwały Nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów –
Uchw., Nr 147, poz. 2299.
156. Ustalenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz zasad rozłożenia spłaty należności na raty na
terenie miasta Polkowice – Uchw., Nr 147, poz. 2300.
157. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych komunalnym jednostkom
organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami gminy na terenie miasta Polkowice –
Uchw., Nr 147, poz. 2301.
158. Uchylenie uchwały dotyczącej naliczania opłaty adiacenckiej na terenie miasta Polkowice –
Uchw., Nr 147, poz. 2302.
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159. Zmiana uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy
– Uchw., Nr 148, poz. 2344.
160. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Świdnica – Uchw., Nr 148, poz. 2349.
161. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego
zasobu nieruchomości oraz wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego na terenie gminy Ziębice –
Uchw., Nr 154, poz. 2411.
162. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów
wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego na terenie miasta
Świdnica – Uchw., Nr 154, poz. 2424.
163. Informacja Starosty Polkowickiego o przyjęciu do Powiatowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego
w Polkowicach operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 1, obrębu nr 2 i obrębu nr 3 miasta
Chocianów – Nr 154, poz. 2442.
164. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zabudowanych lub przeznaczonych pod
zabudowę na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 155 poz. 2448.
165. Zasady gospodarowania nieruchomościami
Uchw., Nr 155, poz. 2467.

stanowiącymi

własność

Gminy

Kondratowice

–

166. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2005 Nr XXX/271/05 w sprawie
wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród lokali socjalnych – Uchw., Nr 156, poz. 2472.
167. Ustalenie sposobu zapłaty i oprocentowania rat rocznych opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Miasta Jelenia
Góra, oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz nieruchomości
rolnych i uchylenie niektórych uchwał – Uchw., Nr 159, poz. 2523.
168. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXVIII/71/04 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych – Uchw., Nr 161,
poz. 2545.
169. Zasady sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów zabudowanych tymi budynkami
i lokalami na terenie miasta Twardogóra – Uchw., Nr 167, poz. 2622.
170. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie miasta Ścinawa – Uchw., Nr 167, poz. 2630.
171. Zmiana uchwały Nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec –
Uchw., Nr 167, poz. 2631.
172. Obwieszczenie Starosty Milickiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta
Milicza – Obw., Nr 167, poz. 2635.
173. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/376/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zasad rozkładania opłaty na raty
– Uchw., Nr 169, poz. 2642.
174. Zasób mieszkaniowy oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 169, poz. 2643.
175. Zmiana uchwały Nr XLV/159/97 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jedlina
Zdrój – Uchw., Nr 169, poz. 2650.
176. Zasady wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości na terenie
miasta Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 169, poz. 2655.
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177. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Legnica – Uchw., Nr 170, poz. 2688.
178. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wądroże Wielkie –
Uchw., Nr 182, poz. 2786.
179. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wądroże Wielkie na
lata 2006–2011 – Uchw., Nr 182, poz. 2787.
180. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności na terenie miasta Pieszyce – Uchw., Nr 189, poz. 2835.
181. Zmiana uchwały Nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec –
Uchw., Nr 193, poz. 2891.
182. Zmiana uchwały Nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
minimalnych stawek za oddawanie gruntów komunalnych na terenie gminy Olszyna w najem lub
dzierżawę – Uchw., Nr 197 poz. 2914.
183. Zmiana uchwały Nr III/22/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr IX/73/2000 Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia
minimalnych stawek za oddawanie gruntów komunalnych na terenie gminy Olszyna w najem lub
dzierżawę – Uchw., Nr 197 poz. 2915.
184. Zmiana uchwały Nr 17/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom – Uchw., Nr 197,
poz. 2918.
185. Zasady gospodarowania lokalami
Uchw., Nr 197, poz. 2919.

użytkowymi

stanowiącymi

własność

Gminy

Strzegom

–

186. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Lubań – Uchw., Nr 11,
poz. 198.
187. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Rudna – Uchw., Nr 201 poz. 2982.
188. Ogłoszenie wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych – Obw., Nr 206, poz. 3019.
189. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących lokalowy
zasób Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz ustalenia stawek czynszu najmu – Uchw., Nr 214, poz. 3057.
190. Zmiana uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie miasta Polkowice – Uchw., Nr 214, poz.
3062.
191. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka – Uchw., Nr 214,
poz. 3067.
192. Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Złotoryja – Uchw., Nr 220, poz. 3115.
193. Zmiana uchwały Nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów – Uchw.,
Nr 223, poz. 3178.
194. Zmiana uchwały Nr LIV/277/06 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad
wydzierżawiania nieruchomości rolnych lub ich części, stanowiących gminny zasób nieruchomości –
Uchw., Nr 224, poz. 3212.
195. Zmiana uchwały Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta
Kowary – Uchw., Nr 225, poz. 3238.
196. Zmiana uchwały Nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków – Uchw., Nr 225,
poz. 3239.
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197. Zmiany w uchwale Nr XXI/93/2000 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 4 grudnia 2000 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych – Uchw., Nr 225, poz. 3245.
198. Zmiana uchwały Nr XLX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – Uchw., Nr 228, poz. 3301.
199. Obniżenie wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
w gminie Niemcza – Uchw., Nr 230, poz. 3325.
200. Zmiana załącznika do uchwały Nr 147/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Uchw.,
Nr 230, poz. 3332.
201. Informacja Starosty Powiatu Średzkiego o operacie ewidencji gruntów i budynków dla miasta Środa
Śląska – Uchw., Nr 230, poz. 3340.
202. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa Zdrój –
Uchw., Nr 232, poz. 3382.
203. Zmiana uchwały Nr XXVI/209/2001 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – Uchw., Nr 233,
poz. 3402.
204. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w gminie
Wojcieszów – Uchw., Nr 234, poz. 3414.
205. Zmiana uchwały Nr XXXIV/170/05 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszów – Uchw., Nr 234,
poz. 3415.
206. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miłkowice w latach 2006 – 2011 – Uchw.,
Nr 234, poz. 3434.
207. Zmiana uchwały Nr XXXVII/198/2001 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie
ustalenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych z gminnego zasobu
nieruchomości – Uchw., Nr 234, poz. 3442.
208. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krośnice – Uchw., Nr 236,
poz. 3458.
209. Zmiana uchwały Nr X/77/99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 września 1999 r. w sprawie ustalenia
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice – Uchw.,
Nr 237, poz. 3482.
210. Zmiana uchwały nr VIII/53/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie
określenia zasad zbycia, nabycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż 3 lata – Uchw., Nr 241, poz. 3548.
211. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w mieście Głogów – Uchw., Nr 241,
poz. 3550.
212. Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych,
w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, zabudowanych na cele
mieszkaniowe – Uchw., Nr 241, poz. 3564.
213. Zmiana uchwały Nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy
– Uchw., Nr 242, poz. 3589.
214. Zasady gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi na obszarze gminy Święta
Katarzyna – Uchw., Nr 247, poz. 3684.
215. Informacja Starosty Lubińskiego z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie kompleksowej modernizacji
ewidencji gruntów i budynków, w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Ścinawy –
Uchw., Nr 249, poz. 3716.
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216. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy
Oborniki Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 252, poz. 3744.
217. Obwieszczenie Starosty Jaworskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie operatu opisowokartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów ewidencyjnych
Miasta Jawora Nr 1 Gospodarstwo, Nr 3 Łany, Nr 5 Przedmieście, Nr 7 Stare Miasto – Obw., Nr 252,
poz. 3765.
218. Zasady gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Jelcz-Laskowice oraz
nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 255,
poz. 3805.
219. Zmiana uchwały Nr XL/502/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Szklarska
Poręba – Uchw., Nr 276, poz. 4189.
220. Zmiana uchwały Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w
sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu – Uchw., Nr 276, poz. 4192.
221. Zasady zbywania nieruchomości na terenach objętych powodzią z sierpnia 2006 roku w gminie Kłodzko –
Uchw., Nr 276, poz. 4201.
222. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki
Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe i będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy – Uchw., Nr 277, poz. 4208.
223. Zmiana uchwały Nr 0150/L/362/06 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
Gminy Oborniki Śląskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe i będących w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy – Uchw., Nr 277, poz. 4211.
224. Ustalenie cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki – Uchw.,
Nr 278, poz. 4230.
225. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Sulików – Uchw., Nr 278, poz. 4237.
226. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w gminie Grębocice –
Uchw., Nr 278, poz. 4240.
227. Informacja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji operatu
ewidencji gruntów i budynków Miasta Dzierżoniowa, obręby: Nr 1, 3, 6 – Nr 279, poz. 4260.
228. Zmiana uchwały Nr 135/XLIII/01 Rady Miasta i Gminy Węgliniec z dnia z dnia 22 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych,
nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne –
Uchw., Nr 280, poz. 4269.
229. Zmiana uchwały Nr 189/XXV/2004 z dnia 18 września 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali
użytkowych w budynkach komunalnych w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 280, poz. 4272.
ALKOHOLE
1.

Zmiana uchwały Nr XII/351/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na
terenie miasta Wrocławia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – Uchw., Nr 38, poz. 579.

2.

Zasady usytuowania na terenie gminy Miłkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych –
Uchw., Nr 61, poz. 979.

3.

Zmiana uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Krotoszyce miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych – Uchw., Nr 64, poz. 1017.
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4.

Określenie zasad usytuowania na terenie gminy Stoszowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz
warunków ich sprzedaży – Uchw., Nr 78, poz. 1262.

5.

Zmiana uchwały Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 roku dotyczącej
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
określenie zasad usytuowania na terenie gminy Lądek Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych – Uchw., Nr 86, poz. 1447.

6.

Uchwalenie ilości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 90, poz. 1563.

7.

Zmiana uchwały Nr VII/46/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania wszelkich napojów alkoholowych na terenie Gminy
i Miasta Środa Śląska – Uchw., Nr 92, poz. 1591.

8.

Zmiana uchwały Nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad
usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży
podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na
otwartym powietrzu zmienionej uchwałami Nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 maja 2003 r.,
Nr XXXII/326/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. oraz Nr XXXIII/339/05 Rady Miasta
Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r – Uchw., Nr 101, poz. 1722.

9.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta
Chojnowa- Uchw., Nr 120, poz. 1958.

10. Zmiana uchwały Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie określenia liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych – Uchw., Nr 131, poz. 2064.
11. Wyznaczenie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż
4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu na terenie gminy Grębocice – Uchw., Nr 146,
poz. 2263.
12. Ustalenie liczby punktów oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 167, poz. 2627.
13. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, a także wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania,
oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Miękinia – Uchw., Nr 206, poz. 3010.
14. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy
Chocianów – Uchw., Nr 232, poz. 3380.
15. Zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Chocianów miejsc sprzedaży detalicznej napojów
alkoholowych – Uchw., Nr 242, poz. 3585.
BEZPIECZEŃSTWO
1.

Nałożenie na właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych na terenie
województwa dolnośląskiego obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu – Rozp., Nr 19, poz. 298.

2.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2005 na terenie
powiatu jaworskiego – Nr 19, poz. 331.

3.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok na terenie powiatu
lubańskiego – Nr 28, poz. 409.

4.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok na terenie powiatu
złotoryjskiego – Nr 28, poz. 410.
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5.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bolesławcu – Nr 28, poz. 411.

6.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku na terenie powiatu
strzelińskiego – Nr 30, poz. 434.

7.

Sprawozdanie Starosty Kłodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok – Nr 32,
poz. 481.

8.

Sprawozdanie Starosty Trzebnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Trzebnicy za
rok 2005 – Nr 32, poz. 482.

9.

Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok –
Nr 32, poz. 483.

10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry i Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego – Nr 34, poz. 512.
11. Sprawozdanie Starosty Lwóweckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie
lwóweckim za 2005.rok – Nr 34, poz. 513.
12. Sprawozdanie Starosty Oławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 roku –
Nr 35, poz. 561.
13. Sprawozdanie Starosty Lubińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005 – Nr 36, poz. 572.
14. Sprawozdanie Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2005–
–Nr 36, poz. 573.
15. Sprawozdanie Starosty Oleśnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie za
2005 r. – Nr 43, poz. 691.
16. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Polkowickiego za rok 2005 – Nr 43, poz. 692.
17. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005 –
Nr 43, poz. 708.
18. Sprawozdanie Starosty Ząbkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok –
Nr 43, poz. 709.
19. Sprawozdanie Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2005 –
Nr 49, poz. 801.
20. Sprawozdanie Starosty Milickiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu za rok 2005 –
Nr 54, poz. 903.
21. Sprawozdanie Starosty Dzierżoniowskiego z działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Dzierżoniowie w 2005 roku – Nr 66, poz. 1071.
22. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok
– Nr 81, poz. 1311.
23. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej za rok 2005 – Nr 87,
poz. 1492.
24. Wprowadzenie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa
dolnośląskiego – Rozp., Nr 268, poz. 4055.
BIEGLI
1.

Uzupełnienie listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie
Okręgowym we Wrocławiu – Nr 101, poz. 1738.

2.

Lista biegłych – psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy
Sądzie Okręgowym w Świdnicy – Nr 120, poz. 1968.

3.

Lista biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy
Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 1 czerwca 2006 r – Nr 143, poz. 2235.

4.

Uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie
Okręgowym we Wrocławiu – Nr 214, poz. 3075.
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BUDŻETY I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
1.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Związku Gmin „Zagłębia
Miedziowego” na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 2, poz. 51.

2.

Budżet Miasta Lubań na 2006 rok – Uchw., Nr 9, poz. 162.

3.

Budżet Miasta Duszniki Zdrój na 2006 rok – Uchw., Nr 9, poz. 163.

4.

Budżet Gminy Ścinawa na 2006 rok – Uchw., Nr 9, poz. 164.

5.

Budżet Gminy Wołów na 2006 rok – Uchw., Nr 9, poz. 165.

6.

Budżet Gminy Lubin na 2006 rok – Uchw., Nr 10, poz. 166.

7.

Budżet Gminy Krośnice na 2006 rok – Uchw., Nr 10, poz. 167.

8.

Budżet Gminy Wińsko na 2006 rok – Uchw., Nr 10, poz. 168.

9.

Budżet Gminy Złotoryja na 2006 rok – Uchw., Nr 10, poz. 169.

10. Budżet Miasta Legnica na rok 2006 – Uchw., Nr 12, poz. 202.
11. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Bolesławiec na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 245.
12. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Polkowice na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 246.
13. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Zgorzelec na 2006 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 14, poz. 247.
14. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Zawidowa na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 248.
15. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Grębocice –
Uchw., Nr 14, poz. 249.
16. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Leśna na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 250.
17. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Radwanice na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 251.
18. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Warta
Bolesławiecka – Uchw., Nr 14, poz. 252.
19. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Głogów – Uchw.,
Nr 14, poz. 253.
20. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Rudna na 2006 rok –
Uchw., Nr 14, poz. 254.
21. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Świeradów Zdrój na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 255.
22. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości dołączonej do
budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 256.
23. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Osiecznica na 2006 rok – Uchw., Nr 14,
poz. 257.
24. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Wojcieszów na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 258.
25. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości dołączonej do
budżetu Miasta i Gminy Pieńsk na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 259.
26. Prawidłowość dołączonej do budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw.,
Nr 14, poz. 260.
27. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Karpacz na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 261.

16
28. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 262.
29. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Szklarska Poręba na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 14, poz. 263.
30. Budżet Gminy Zawonia na rok 2006 – Uchw., Nr 15, poz. 264.
31. Budżet Gminy Stara Kamienica na rok 2006 – Uchw., Nr 15, poz. 265.
32. Budżet Gminy Wisznia Mała na rok 2006 – Uchw., Nr 15, poz. 266.
33. Budżet Gminy Żukowice na rok 2006 – Uchw., Nr 15, poz. 267.
34. Budżet Gminy Olszyna na rok 2006 – Uchw., Nr 16, poz. 268.
35. Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2006 – Uchw., Nr 16, poz. 269.
36. Budżet Gminy Miejskiej Głogów na rok 2006 – Uchw., Nr 16, poz. 270.
37. Budżet Miasta Kamienna Góra na rok 2006 – Uchw., Nr 16, poz. 271.
38. Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2006 rok – Uchw., Nr 18, poz. 294.
39. Budżet Gminy Głogów na 2006 rok – Uchw., Nr 18, poz. 295.
40. Budżet Gminy Malczyce na 2006 rok – Uchw., Nr 18, poz. 296.
41. Budżet Gminy Gaworzyce na 2006 rok – Uchw., Nr 18, poz. 297.
42. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Góra na rok 2006 – Uchw., Nr 19, poz. 315.
43. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Jemielno – Uchw., Nr 19, poz. 316.
44. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 19, poz. 317.
45. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 19, poz. 318.
46. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Prusice – Uchw., Nr 19, poz. 319.
47. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Bielawa – Uchw., Nr 19, poz. 320.
48. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Twardogóra – Uchw., Nr 19, poz. 321.
49. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu
publicznego Gminy Miękinia na rok 2006 – Uchw., Nr 19, poz. 322.
50. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Brzeg Dolny – Uchw., Nr 19, poz. 323.
51. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Jordanów Śląski – Uchw., Nr 19, poz. 324.
52. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Trzebnica – Uchw., Nr 19, poz. 325.
53. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu
publicznego Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2006 – Uchw., Nr 19, poz. 326.
54. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Malczyce – Uchw., Nr 19, poz. 327.
55. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy
długu publicznego Gminy Wąsosz w 2006 roku – Uchw., Nr 19, poz. 328.
56. Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2006 rok – Uchw., Nr 22, poz. 359.
57. Budżet Gminy Dobromierz na 2006 rok – Uchw., Nr 22, poz. 360.
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58. Budżet Gminy Paszowice na 2006 rok – Uchw., Nr 22, poz. 361.
59. Budżet Miasta i Gminy Syców na 2006 rok – Uchw., Nr 23, poz. 362.
60. Budżet Miasta Oleśnicy na 2006 rok – Uchw., Nr 23, poz. 363.
61. Budżet Gminy Kunice na 2006 rok – Uchw., Nr 23, poz. 364.
62. Budżet Gminy Jerzmanowa na 2006 rok – Uchw., Nr 23, poz. 365.
63. Budżet Gminy Kudowa Zdrój na 2006 rok – Uchw., Nr 24, poz. 366.
64. Budżet Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2006 rok – Uchw., Nr 24, poz. 367.
65. Budżet Gminy Podgórzyn na 2006 rok – Uchw., Nr 24, poz. 368.
66. Budżet Gminy Oleśnica na 2006 rok – Uchw., Nr 24, poz. 369.
67. Budżet Gminy Środa Śląska na 2006 rok – Uchw., Nr 25, poz. 370.
68. Budżet Gminy Mieroszów na 2006 rok – Uchw., Nr 25, poz. 371.
69. Budżet Gminy Szczawno Zdrój na 2006 rok – Uchw., Nr 25, poz. 372.
70. Budżet Gminy Jedlina Zdrój na 2006 rok – Uchw., Nr 25, poz. 373.
71. Budżet Gminy Jaworzyna Śląska na 2006 rok – Uchw., Nr 31, poz. 435.
72. Budżet Gminy Wąsosz – Uchw., Nr 31, poz. 436.
73. Budżet Gminy Bardo na 2006 rok – Uchw., Nr 31, poz. 437.
74. Budżet Gminy Rudna na 2006 rok – Uchw., Nr 31, poz. 438.
75. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jawor na 2006 rok oraz
o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 448.
76. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Marciszów na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 449.
77. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Podgórzyn na 2006 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 32, poz. 450.
78. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Złotoryja na 2006 rok oraz
o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 451.
79. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Żukowice na 2006 rok oraz
o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 452.
80. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Związku Komunalnego „Wodociąg
Lisowice” na 2006 rok – Uchw., Nr 32, poz. 453.
81. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na
2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 454.
82. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 455.
83. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Kowary na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 456.
84. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Lubań na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 457.
85. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Ścinawa na 2006 rok oraz o
prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 458.
86. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Gromadka na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 459.
87. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Krotoszyce na 2006 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 32, poz. 460.
88. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Ruja na 2006 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 461.
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89.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Bolków na 2006 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 32, poz. 462.

90.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Jerzmanowa –
Uchw., Nr 32, poz. 463.

91.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miłkowice na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 464.

92.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Wądroże Wielkie na 2006 rok prognozy kwoty
długu – Uchw., Nr 32, poz. 465.

93.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Zagrodno na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 466.

94.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Bogatynia na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 467.

95.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Chojnowa na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 468.

96.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na
2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32,
poz. 469.

97.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Lubań na 2006 rok. prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 470.

98.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy i Miasta Lubomierz na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 471.

99.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Olszyna na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 472.

100. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy i Miasta Węgliniec na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 473.
101. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Złotoryja na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 474.
102. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Związku Gmin Karkonoskich na 2006 rok prognozy
kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 475.
103. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Siekierczyn na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 476.
104. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Sulików na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 477.
105. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta
i Gminy Świerzawa na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 32, poz. 478.
106. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 35, poz. 535.
107. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 35, poz. 536.
108. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy
Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 35, poz. 537.
109. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Legnicy na 2006 rok oraz
prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 35, poz. 538.
110. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Długołęka – Uchw., Nr 35, poz. 539.
111. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Łagiewniki w 2006 roku – Uchw., Nr 35,
poz. 540.
112. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Syców – Uchw., Nr 35, poz. 541.
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113. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 35, poz. 542.
114. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy
Oława – Uchw., Nr 35, poz. 543.
115. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Przeworno – Uchw., Nr 35, poz. 544.
116. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Cieszków – Uchw., Nr 35, poz. 545.
117. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Dzierżoniowa – Uchw., Nr 35, poz. 546.
118. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 35, poz. 547.
119. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Strzelina – Uchw., Nr 35, poz. 548.
120. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Wisznia Mała na rok 2006 –
Uchw.,Nr 35, poz. 549.
121. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Bardo – Uchw., Nr 35, poz. 550.
122. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Dobroszyce – Uchw., Nr 35, poz. 551.
123. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 35, poz. 552.
124. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Mietków – Uchw., Nr 35, poz. 553.
125. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Wińsko – Uchw., Nr 35, poz. 554.
126. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Wołów – Uchw., Nr 35, poz. 555.
127. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Niemcza – Uchw., Nr 35, poz. 556.
128. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Niechlów na 2006 rok – Uchw., Nr 35,
poz. 557.
129. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta Pieszyce – Uchw., Nr 35, poz. 558.
130. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Kamienna Góra na 2006 rok prognozy kwoty
długu – Uchw., Nr 42, poz. 646.
131. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy i Miasta Lubawka na 2006 rok prognozy kwoty
długu – Uchw., Nr 42, poz. 647.
132. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Gminy Mysłakowice na 2006 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 42, poz. 648.
133. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gaworzyce na 2006 rok prognozy kwoty dług –
Uchw., Nr 42, poz. 649.
134. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Lubina na 2006 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 650.
135. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lubin na 2006 rok oraz
136. o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 651.
137. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pielgrzymka na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 652.
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138. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kunice na 2006 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 653.
139. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Paszowice na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 654.
140. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Stara Kamienica na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 655.
141. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Jeleniej Góry na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 656.
142. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Piechowice na 2006 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 42, poz. 657.
143. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu
publicznego Gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 42, poz. 658.
144. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Oleśnica – Uchw., Nr 42, poz. 659.
145. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Oława – Uchw., Nr 42, poz. 660.
146. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Piława Górna – Uchw., Nr 42, poz. 661.
147. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Stoszowice – Uchw., Nr 42, poz. 662.
148. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta
i Gminy Wiązów – Uchw., Nr 42, poz. 663.
149. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Zawonia – Uchw., Nr 42, poz. 664.
150. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 42,
poz. 665.
151. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Ziębice – Uchw., Nr 42, poz. 666.
152. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 42, poz. 667.
153. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Kondratowice – Uchw., Nr 42, poz. 668.
154. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Krośnice – Uchw., Nr 42, poz. 669.
155. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Męcinka na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 42, poz. 670.
156. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wrocławia na 2006 rok oraz prognoza
kształtowania się długu publicznego – Uchw., Nr 42, poz. 671.
157. Budżet Gminy Lubawka na 2006 rok – Uchw., Nr 45, poz. 710.
158. Budżet Gminy Radwanice na 2006 rok – Uchw., Nr 45, poz. 711.
159. Budżet Gminy Cieszków na 2006 rok – Uchw., Nr 45, poz. 712.
160. Budżet Gminy Marciszów na rok 2006 – Uchw., Nr 45, poz. 713.
161. Budżet Miasta Wrocławia na 2006 rok – Uchw., Nr 50, poz. 803.
162. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Międzylesie na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 822.
163. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świebodzice na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 823.
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164. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska na
2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51,
poz. 824.
165. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Dobromierz na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 825.
166. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie gminy Czarny Bór na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 826.
167. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty
długu – Uchw., Nr 51, poz. 827.
168. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Mieroszów na 2006 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 51, poz. 828.
169. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Polanica Zdrój na
2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51,
poz. 829.
170. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Szczawno Zdrój na 2006 rok prognozy kwoty
długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 830.
171. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Szczytna na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 831.
172. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Żarów na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy –
Uchw., Nr 51, poz. 832.
173. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na
2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51,
poz. 833.
174. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Wałbrzych na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 834.
175. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stare Bogaczowice na
2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51,
poz. 835.
176. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świdnica na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 836.
177. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Świdnica na 2006 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 51, poz. 837.
178. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Kłodzko na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 838.
179. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kudowa Zdrój
na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw.,
Nr 51, poz. 839.
180. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stronie Śląskie
na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw.,
Nr 51, poz. 840.
181. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jedlina Zdrój na 2006
rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz.
841.
182. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Radków na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy
– Uchw., Nr 51 poz. 842.
183. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 843.
184. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Strzegom na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 844.
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185. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Boguszów Gorce
na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw.,
Nr 51, poz. 845.
186. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kłodzko na 2006 rok prognozy kwoty długu gminy
– Uchw., Nr 51, poz. 846.
187. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 51, poz. 847.
188. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Duszniki Zdrój
na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw.,
Nr 51, poz. 848.
189. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta i Gminy Bierutów – Uchw., Nr 51, poz. 849.
190. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Chojnów na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 51, poz. 850.
191. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Czernica – Uchw., Nr 51, poz. 851.
192. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Sobótka – Uchw., Nr 51, poz. 852.
193. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu
publicznego Gminy Środa Śląska na rok 2006 – Uchw., Nr 51, poz. 853.
194. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pęcław na 2006 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 51, poz. 854.
195. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 51, poz. 855.
196. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy
Domaniów – Uchw., Nr 51, poz. 856.
197. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu
publicznego Gminy Żmigród na rok 2006 – Uchw., Nr 51, poz. 857.
198. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Żórawina – Uchw., Nr 51, poz. 858.
199. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy Janowice Wielkie na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 51, poz. 859.
200. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 r. oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Milicz – Uchw., Nr 51, poz. 860.
201. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta i Gminy Prochowice
na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 51,
poz. 861.
202. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu Miasta Zgorzelec na 2006 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 51, poz. 862.
203. Budżet Gminy Polkowice na rok 2006 – Uchw., Nr 52, poz. 868.
204. Budżet Gminy Żmigród na rok 2006 – Uchw., Nr 52, poz. 869.
205. Budżet Gminy Czarny Bór na rok 2006 – Uchw., Nr 52, poz. 870.
206. Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2006 rok – Uchw., Nr 55, poz. 904.
207. Budżet Gminy Strzelin na rok 2006 – Uchw., Nr 55, poz. 905.
208. Budżet Gminy Mietków na 2006 rok – Uchw., Nr 55, poz. 906.
209. Budżet Gminy Góra na rok 2006 – Uchw., Nr 57, poz. 922.
210. Budżet Gminy Karpacz na 2006 rok – Uchw., Nr 57, poz. 923.
211. Budżet Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2006 – Uchw., Nr 57, poz. 924.
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212. Budżet Gminy Kostomłoty na rok 2006 – Uchw., Nr 58, poz. 925.
213. Budżet Gminy Kobierzyce na 2006 rok – Uchw., Nr 58, poz. 926.
214. Budżet Gminy Męcinka na 2006 rok – Uchw., Nr 58, poz. 927.
215. Budżet Miasta Kowary na 2006 rok – Uchw., Nr 62, poz. 991.
216. Budżet Miasta i Gminy Chocianów na 2006 rok – Uchw., Nr 62, poz. 992.
217. Budżet Gminy Długołęka na 2006 rok – Uchw., Nr 62, poz. 993.
218. Budżet Gminy Chojnów na 2006 rok – Uchw., Nr 62, poz. 994.
219. Budżet Gminy Międzybórz na rok 2006 – Uchw., Nr 67,poz. 1072.
220. Budżet Gminy Kłodzko na rok 2006 – Uchw., Nr 67, poz. 1073.
221. Budżet Gminy Jawor na 2006 rok – Uchw., Nr 69, poz. 1097.
222. Budżet Gminy Trzebnica na 2006 rok – Uchw., Nr 69, poz. 1098.
223. Budżet Gminy Bolesławiec na 2006 rok – Uchw., Nr 69, poz. 1099.
224. Budżet Gminy Czernica na 2006 rok – Uchw., Nr 69, poz. 1100.
225. Budżet Gminy Sobótka na rok 2006 – Uchw., Nr 71, poz. 1138.
226. Budżet Gminy Brzeg Dolny na rok 2006 – Uchw., Nr 71, poz. 1139.
227. Budżet Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2006 – Uchw., Nr 71, poz. 1140.
228. Budżet Gminy Marcinowice na rok 2006 – Uchw., Nr 71, poz. 1141.
229. Budżet Miasta i Gminy Mirsk na 2006 rok – Uchw., Nr 72, poz. 1142.
230. Budżet Gminy Osiecznica na 2006 rok – Uchw., Nr 72, poz. 1143.
231. Budżet Gminy Oława na 2006 rok – Uchw., Nr 72, poz. 1144.
232. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Związku Gmin Bychowo – Uchw., Nr 76,
poz. 1236.
233. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 76, poz. 1237.
234. Opinia o prawidłowości dołączonej do budżetu na 2006 rok prognozy kwoty długu Gminy Kotla –
Uchw., Nr 76, poz. 1238.
235. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu
Miasta Kamienna Góra na 2006 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 76, poz. 1239.
236. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Mściwojów na 2006 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 76, poz. 1240.
237. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 76, poz. 1241.
238. Budżet Gminy Boguszów – Gorce na rok 2006 – Uchw., Nr 79, poz. 1271.
239. Budżet Gminy Milicz na 2006 rok – Uchw., Nr 79, poz. 1272.
240. Budżet Gminy Miłkowice na rok 2006 – Uchw., Nr 79, poz. 1273.
241. Budżet Gminy Pęcław na 2006 rok – Uchw., Nr 79, poz. 1274.
242. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Legnickie Pole
na 2006 rok oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 93,
poz. 1622
243. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały
budżetowej na rok 2006 prognozy kwoty długu Gminy Międzybórz – Uchw., Nr 93, poz. 1623.
244. Budżet Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2006 – Uchw., Nr 94, poz. 1624.
245. Budżet Miasta i Gminy Wleń na 2006 rok – Uchw., Nr 94, poz. 1625.
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246. Budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2006 – Uchw., Nr 94, poz. 1626.
247. Budżet Gminy Przeworno na rok 2006 – Uchw., Nr 94, poz. 1627.
248. Budżet Miasta i Gminy Pieńsk na 2006 rok – Uchw., Nr 96, poz. 1661
249. Budżetu Gminy Żarów na 2006 rok – Uchw., Nr 96, poz. 1662.
250. Budżet Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2006 – Uchw., Nr 96, poz. 1663.
251. Budżet Gminy Przemków na 2006 rok – Uchw., Nr 97, poz. 1664.
252. Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2006 – Uchw., Nr 97, poz. 1665.
253. Budżet Gminy Mściwojów na rok 2006 – Uchw., Nr 97, poz. 1666.
254. Budżet Gminy Legnickie Pole na rok 2006 – Uchw., Nr 97, poz. 1667.
255. Budżet Miasta Bielawa na rok 2006 – Uchw., Nr 99, poz. 1710.
256. Budżet Gminy Strzegom na rok 2006 – Uchw., Nr 99, poz. 1711.
257. Budżet Gminy Bierutów na rok 2006 – Uchw., Nr 99, poz. 1712.
258. Budżet Gminy Domaniów na rok 2006 – Uchw., Nr 99, poz. 1713.
259. Budżet Gminy Stronie Śląskie na rok 2006 – Uchw., Nr 100, poz. 1714.
260. Budżet Gminy Szczytna na rok 2006 – Uchw., Nr 100, poz. 1715.
261. Budżet Gminy Stoszowice na rok 2006 – Uchw., Nr 100, poz. 1716.
262. Budżet Gminy Niechlów na rok 2006 – Uchw., Nr 100, poz. 1717.
263. Budżet Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2006 – Uchw., Nr 104, poz. 1773.
264. Budżet Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2006 – Uchw., Nr 104, poz. 1774.
265. Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 2006 rok – Uchw., Nr 104, poz. 1775.
266. Budżet Gminy Zagrodo na 2006 rok – Uchw., Nr 104, poz. 1776.
267. Budżet Miasta Piechowice na rok 2006 – Uchw., Nr 105, poz. 1777.
268. Budżet Gminy Jordanów Śląski na rok 2006 – Uchw., Nr 105, poz. 1778.
269. Budżet Gminy Kotla na rok 2006 – Uchw., Nr 105, poz. 1779.
270. Budżet Gminy Święta Katarzyna na 2006 rok – Uchw., Nr 105, poz. 1780.
271. Budżet Gminy Prusice na rok 2006 – Uchw., Nr 107, poz. 1814.
272. Budżet Gminy Grębocice na rok 2006 – Uchw., Nr 107, poz. 1815.
273. Budżet Gminy Dzierżoniów na rok 2006 – Uchw., Nr 107, poz. 1816.
274. Budżet Gminy Kondratowice na 2006 rok – Uchw., Nr 107, poz. 1817.
275. Budżet Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2006 – Uchw., Nr 109, poz. 1832.
276. Budżet Gminy Dobroszyce na rok 2006 – Uchw., Nr 109, poz. 1833.
277. Budżet Gminy Borów na rok 2006 – Uchw., Nr 109, poz. 1834.
278. Budżet Gminy Udanin na rok 2006 – Uchw., Nr 109, poz. 1835.
279. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2006 r. oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Borów – Uchw., Nr 110, poz. 1845.
280. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Przemków na 2006 r.
oraz o poprawności załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 110,
poz. 1846.
281. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Udanin – Uchw., Nr 110, poz. 1847.
282. Budżet Gminy Miejskiej Chojnów na rok 2006 – Uchw., Nr 111, poz. 1848.
283. Budżet Gminy Ruja na rok 2006 – Uchw., Nr 111, poz. 1849.
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284. Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2006 – Uchw., Nr 111, poz. 1850.
285. Budżet Gminy Sulików na rok 2006 – Uchw., Nr 111, poz. 1851.
286. Budżet Gminy Świdnica na rok 2006 – Uchw., Nr 111, poz. 1852.
287. Budżet Miasta i Gminy Niemcza na 2006 rok – Uchw., Nr 113, poz. 1879.
288. Budżet Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2006 rok – Uchw., Nr 113, poz. 1880.
289. Budżet Gminy Łagiewniki na 2006 rok – Uchw., Nr 113, poz. 1881.
290. Budżet Miasta Lubin na rok 2006 – Uchw., Nr 117, poz. 1929.
291. Budżet Miasta Złotoryja na rok 2006 – Uchw., Nr 117, poz. 1930.
292. Budżet Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2006 – Uchw., Nr 117, poz. 1931.
293. Budżet Gminy Mysłakowice na rok 2006 – Uchw., Nr 117, poz. 1932.
294. Budżet Gminy Międzylesie na rok 2006 – Uchw., Nr 118, poz. 1933.
295. Budżet Gminy Polanica Zdrój na 2006 rok – Uchw., Nr 118, poz. 1934.
296. Budżet Gminy Jemielno na rok 2006 – Uchw., Nr 118, poz. 1935.
297. Budżet Gminy Ciepłowody na 2006 rok – Uchw., Nr 118, poz. 1936.
298. Budżet Gminy Leśna na rok 2006 – Uchw., Nr 119, poz. 1937.
299. Budżet Miasta Szklarska Poręba na 2006 rok – Uchw., Nr 119, poz. 1938.
300. Budżet Miasta i Gminy Wiązów na 2006 rok – Uchw., Nr 119, poz. 1939.
301. Budżet Gminy Krotoszyce na 2006 rok – Uchw., Nr 119, poz. 1940.
302. Budżet Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2006 rok – Uchw., Nr 121, poz. 1969.
303. Budżet Gminy Oława na 2006 rok – Uchw., Nr 121, poz. 1970.
304. Budżet Gminy Pielgrzymka na 2006 rok – Uchw., Nr 121, poz. 1971.
305. Budżet Gminy Walim na 2006 rok – Uchw., Nr 121, poz. 1972.
306. Budżet Gminy Twardogóra na rok 2006 – Uchw., Nr 123, poz. 1999.
307. Budżet Miasta Zawidów na rok 2006 – Uchw., Nr 123, poz. 2000.
308. Budżet Gminy Ziębice na rok 2006 – Uchw., Nr 123, poz. 2001.
309. Budżet Gminy Gromadka na rok 2006 – Uchw., Nr 123, poz. 2002.
310. Budżet Gminy Piława Górna na 2006 rok – Uchw., Nr 124, poz. 2003.
311. Budżet Gminy Głuszyca na 2006 rok – Uchw., Nr 124, poz. 2004.
312. Budżet Gminy Zgorzelec na rok 2006 – Uchw., Nr 124, poz. 2005.
313. Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2006 – Uchw., Nr 124, poz. 2006.
314. Budżet Gminy Świebodzice na 2006 rok – Uchw., Nr 125, poz. 2007.
315. Budżet Miasta Wojcieszów na 2006 rok – Uchw., Nr 125, poz. 2008.
316. Budżet Gminy Lewin Kłodzki na 2006 rok – Uchw., Nr 125, poz. 2009.
317. Budżet Gminy Platerówka na 2006 rok – Uchw., Nr 125, poz. 2010.
318. Budżet Miasta Dzierżoniów na 2006 rok – Uchw., Nr 126, poz. 2011.
319. Budżet Gminy Pieszyce na 2006 rok – Uchw., Nr 126, poz. 2012.
320. Budżet Gminy Stare Bogaczowice na rok 2006 – Uchw., Nr 126, poz. 2013.
321. Budżet Gminy Lubań na rok 2006 – Uchw., Nr 126, poz. 2014.
322. Budżet Miasta Świdnicy na 2006 rok – Uchw., Nr 128, poz. 2039.
323. Budżet Gminy Bolków na rok 2006 – Uchw., Nr 128, poz. 2040.
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324. Budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2006 – Uchw., Nr 128, poz. 2041.
325. Budżet Gminy Żórawina na rok 2006 – Uchw., Nr 128, poz. 2042.
326. Budżet Miasta i Gminy Złoty Stok na 2006 rok – Uchw., Nr 129, poz. 2043.
327. Budżet Miasta Zgorzelec na 2006 rok – Uchw., Nr 129, poz. 2044.
328. Budżet Miasta i Gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 129, poz. 2045.
329. Budżet Gminy Janowice Wielkie na rok 2006 – Uchw., Nr 129, poz. 2046.
330. Budżet Gminy Bogatynia na rok 2006 – Uchw., Nr 130, poz. 2047.
331. Budżet Gminy Miękinia na 2006 rok – Uchw., Nr 130, poz. 2048.
332. Budżet Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach na 2006 rok – Uchw., Nr 132, poz. 2084.
333. Budżet Związku Międzygminnego Unia Gmin Śląskich w Bolkowie na 2006 rok – Uchw., Nr 132,
poz. 2085.
334. Budżet Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice na 2006 rok – Uchw., Nr 132, poz. 2086.
335. Budżet Związku Gmin Śnieżnickich na 2006 rok- Uchw., Nr 132, poz. 2087.
336. Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2006 – Uchw., Nr 132, poz. 2088.
337. Budżet Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2006 rok – Uchw., Nr 132, poz. 2089.
338. Plan finansowy Związku Gmin Bychowo na 2006 rok – Uchw., Nr 132, poz. 2090.
339. Plan finansowy Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi Ekogok w Gaci
na 2006 rok – Uchw., Nr 132, poz. 2091.
340. Plan finansowy Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 na 2006 rok – Uchw., Nr 132,
poz. 2092.
341. Budżet Miasta Kłodzko na 2006 rok – Uchw., Nr 133 poz. 2093.
342. Budżet Miasta Wałbrzycha na 2006 rok – Uchw., Nr 133, poz. 2094.
343. Budżet Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 – Uchw., Nr 133, poz. 2095.
344. Budżet Miasta Jeleniej Góry na 2006 rok – Uchw., Nr 135, poz. 2096.
345. Budżet Miasta Bolesławiec na 2006 rok – Uchw., Nr 136, poz. 2097.
346. Budżet Gminy Radków na 2006 rok – Uchw., Nr 136, poz. 2098.
347. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2005 rok – Nr 140, poz. 2173.
348. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2005 r. – Nr 140, poz. 2174.
349. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2005 rok – Nr 142, poz. 2205.
350. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2005 rok – Nr 142, poz. 2206.
351. Sprawozdanie rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka –
Uchw., Nr 144, poz. 2236.
352. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2005 – Nr 144, poz. 2237.
353. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2005 rok – Nr 145, poz. 2238.
354. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2005 rok – Nr 145, poz. 2239.
355. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2005 rok – Nr 145, poz. 2240.
356. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jelenia Góra za 2005 rok – Nr 152, poz. 2396.
357. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za 2005 rok – Nr 156, poz. 2491.
358. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Leśna za 2005 rok – Nr 156, poz. 2492.
359. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2005 rok – Nr 156, poz. 2493.
360. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2005 rok – Nr 156, poz. 2494.
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361. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2005 rok – Nr 160, poz. 2533.
362. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za 2005 rok – Nr 160, poz. 2534.
363. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2005 rok – Nr 160, poz. 2535.
364. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kudowa Zdrój za rok 2005 – Nr 160, poz. 2536.
365. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Góra w 2005 r. – Nr 166, poz. 2619.
366. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2005 r. – Nr 166, poz. 2620.
367. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawno Zdrój za 2005 r. – Nr 168, poz. 2636.
368. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2005 r. – Nr 168, poz. 2637.
369. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczytna – Nr 168, poz. 2638.
370. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ścinawa za 2005 r. – Nr 168, poz. 2639.
371. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2005 r. – Nr 171, poz. 2694.
372. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnicy za rok 2005 r. – Nr 172, poz. 2695.
373. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2005 r. – Nr 173, poz. 2696.
374. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2005 – Nr 173, poz. 2697.
375. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2005 rok – Nr 173, poz. 2698.
376. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Świeradów Zdrój za rok 2005 – Nr 173, poz. 2699.
377. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2005 rok – Nr 174, poz. 2700.
378. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2005 rok – Nr 174, poz. 2701.
379. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2005 rok – Nr 181,
poz. 2783.
380. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2005 rok – Nr 184, poz. 2805.
381. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2005 rok – Nr 184, poz. 2806.
382. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2005 rok – Nr 184, poz. 2807.
383. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za rok 2005 – Nr 184, poz. 2808.
384. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2005 rok – Nr 185, poz. 2809.
385. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2005 roku – Nr 185, poz. 2810.
386. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2005 rok – Nr 185, poz. 2811.
387. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2005 rok – Nr 185, poz. 2812.
388. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bardo za 2005 rok – Nr 187, poz. 2825.
389. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za 2005 rok – Nr 187, poz. 2826.
390. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Syców za 2005 rok – Nr 187, poz. 2827.
391. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2005 rok – Nr 187, poz. 2828.
392. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2005 rok – Nr 188, poz. 2829.
393. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2005 rok – Nr 188, poz. 2830.
394. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2005 rok – Nr 190, poz. 2857.
395. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruja za 2005 rok – Nr 190, poz. 2858.
396. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2005 rok – Nr 190, poz. 2859.
397. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2005 rok – Nr 190, poz. 2860.
398. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunice za 2005 rok – Nr 192, poz. 2880.
399. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za 2005 rok – Nr 192, poz. 2881.
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400. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2005 rok – Nr 192, poz. 2882.
401. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowice za 2005 rok – Nr 192, poz. 2883.
402. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2005 rok – Nr 195, poz. 2899.
403. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za 2005 rok – Nr 195, poz. 2900.
404. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2005 – Nr 196, poz. 2901.
405. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pieńsk za 2005 rok – Nr 196, poz. 2902.
406. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nowogrodziec za 2005 rok – Nr 200, poz. 2961.
407. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice za 2005 rok – Nr 200, poz. 2962.
408. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Złotoryja – Nr 200, poz. 2963.
409. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za 2005 rok – Nr 202, poz. 2987.
410. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2005 – Nr 202, poz. 2988.
411. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jordanów Śląski za 2005 rok – Nr 203, poz. 2989.
412. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Paszowice za 2005 rok – Nr 203, poz. 2990.
413. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mietków za 2005 rok – Nr 203, poz. 2991.
414. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za rok 2005 – Nr 203, poz. 2992.
415. Informacja z wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2005 rok – Nr 204, poz. 2993.
416. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2005 rok – Nr 204, poz. 2994.
417. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2005 – Nr 204,
poz. 2995.
418. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2005 rok – Nr 204, poz. 2996.
419. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radwanice za 2005 rok – Nr 205, poz. 2997.
420. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cieszków za rok 2005 – Nr 205, poz. 2998.
421. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2005 rok – Nr 205, poz. 2999.
422. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec – Nr 205, poz. 3000.
423. Sprawozdanie z wykonania Gminy Radków za 2005 rok – Nr 207, poz. 3020.
424. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Złoty Stok – Nr 207, poz. 3021.
425. Sprawozdanie z wykonania Gminy Święta Katarzyna – Nr 207, poz. 3022.
426. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2005 rok – Nr 208, poz. 3023.
427. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka – Nr 210, poz. 3039.
428. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotoryja – Nr 211, poz. 3040.
429. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za 2005 rok – Nr 211, poz. 3041.
430. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2005 rok – Nr 211, poz. 3042.
431. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2005 rok – Nr 212, poz. 3043.
432. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2005 – Nr 212, poz. 3044.
433. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żmigród za 2005 rok – Nr 212, poz. 3045.
434. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kłodzko za 2005 rok – Nr 213, poz. 3046.
435. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2005 rok – Nr 213, poz. 3047.
436. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2005 rok – Nr 215, poz. 3077.
437. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2005 rok – Nr 215, poz. 3078.
438. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy – Nr 216, poz. 3079.

29
439. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bolesławiec – Nr 217, poz. 3080.
440. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2005 – Nr 218, poz. 3081.
441. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca – Nr 219, poz. 3082.
442. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Nr 219, poz. 3083.
443. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kondratowice za 2005 rok – Nr 219, poz. 3084.
444. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów za 2005 rok – Nr 219, poz. 3085.
445. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2005 rok – Nr 229, poz. 3309.
446. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice za 2005 rok – Nr 229,
poz. 3310.
447. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeżów Sudecki za 2005 rok – Nr 245, poz. 3654.
CMENTARZE
1.

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na obszarze gminy Głogów – Uchw., Nr 8,
poz. 152.

2.

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Brzegu Dolnym – Uchw., Nr 47, poz. 757.

3.

Zasady funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Szklarskiej Porębie przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego – działka nr 19, obręb 4 oraz opłat za usługi pogrzebowe i użytkowanie cmentarza –
Uchw., Nr 85, poz. 1418.

4.

Regulamin cmentarza komunalnego w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 89, poz. 1524.

5.

Zmiana uchwały Nr XXI/167/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia
opłat cmentarnych – Uchw., Nr 106, poz. 1792.

6.

Sprawianie pogrzebów przez Miasto Szklarska Poręba – Uchw., Nr 138, poz. 2137.
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

1.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 1,
poz. 25.

2.

Zatwierdzenie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Polanicy
Zdroju – Uchw., Nr 2, poz. 44.

3.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jerzmanowa – Uchw., Nr 3,
poz. 70.

4.

Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów
komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości
na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 4, poz. 87.

5.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kowary – Uchw., Nr 4, poz. 91.

6.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 4, poz. 98.

7.

Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy
Chojnów – Uchw., Nr 7, poz. 137.

8.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Świebodzice – Uchw., Nr 8,
poz. 142.

9.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Głogów – Uchw., Nr 8, poz. 151.

10. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki –
Uchw., Nr 8, poz. 153.
11. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Krośnice – Uchw., Nr 11,
poz. 192.
12. Regulamin dostarczania wody na terenie gminy Lubań – Uchw., Nr 11, poz. 197.
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13. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bolesławiec i gminy Bolesławiec –
Uchw., Nr 13, poz. 210.
14. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Kotła – Uchw., Nr 13,
poz. 222.
15. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sulików – Uchw.,
Nr 13, poz. 228.
16. Regulamin dostarczania wody przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach obowiązujący
na obszarze gmin – członków Związku Gmin Bychowo: Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród – Uchw.,
Nr 13, poz. 232.
17. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 14,
poz. 241.
18. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Żukowice – Uchw., Nr 14, poz. 243.
19. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radwanice – Uchw., Nr 17,
poz. 289.
20. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wąsosz – Uchw., Nr 19,
poz. 303.
21. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bolków – Uchw., Nr 21, poz. 348.
22. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 21, poz. 357.
23. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Środa Śląska – Uchw., Nr 27, poz. 381.
24. Górne stawki opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania odbiorników bezodpływowych na terenie gminy Środa Śląska – Uchw.,
Nr 27, poz. 382.
25. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chocianów – Uchw., Nr 28,
poz. 400.
26. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązująy na terenie gminy Długołęka – Uchw.,
Nr 28, poz. 401.
26. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleśnica – Uchw., Nr 28, poz. 403.
27. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji – Uchw., Nr 28, poz. 406.
28. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśna – Uchw., Nr 30, poz. 420.
29. Regulamin dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 30,
poz. 422.
30. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Oława – Uchw., Nr 30,
poz. 423.
31. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jordanów Śląski – Uchw., Nr 30, poz. 426.
32. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 30, poz. 429.
33. Regulamin dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Legnica – Uchw., Nr 34,
poz. 506.
34. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłkowice – Uchw., Nr 35,
poz. 529.
35. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołów – Uchw., Nr 36, poz. 566.
36. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na
terenie Miasta Wrocławia – Uchw., Nr 38, poz. 580.
37. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie – Uchw., Nr 41,
poz. 607.
38. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczawna Zdroju –
Uchw., Nr 41, poz. 612.
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39. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 41, poz. 615.
40. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 41, poz. 618.
41. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radków – Uchw., Nr 42, poz. 622.
42. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Radków – Uchw., Nr 42,
poz. 623.
43. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór – Uchw., Nr 42, poz. 643.
44. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 42,
poz. 645.
45. Regulamin dostarczania wody odprowadzenia ścieków w Gminie Miejskiej Świeradów Zdrój –
Uchw., Nr 43, poz. 676.
46. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lwówek Śląski – Uchw., Nr 43,
poz. 678.
47. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 43, poz. 684.
48. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wleń – Uchw., Nr 43, poz. 699.
49. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Złotoryja – Uchw., Nr 43, poz.
700.
50. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodzko – Uchw., Nr 46, poz. 739.
51. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kondratowice – Uchw., Nr 46, poz. 741.
52. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Siekierczyn – Uchw., Nr 46,
poz. 743.
53. Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Wrocław – Uchw., Nr 476, poz. 747.
54. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o. o. w Olszynie – Uchw., Nr 47, poz. 750.
55. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zawidów – Uchw., Nr 47,
poz. 752.
56. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Głogowa – Uchw., Nr 47,
poz. 753.
57. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 47,
poz. 758.
58. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kotla – Uchw., Nr 47, poz. 761.
59. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Prochowice – Uchw., Nr 48,
poz. 771.
60. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Żarów –
Uchw., Nr 49, poz. 783.
61. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie –
Uchw., Nr 49, poz. 786.
62. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Świdnicy – Uchw., Nr 49,
poz. 789.
63. Regulamin dostarczania wody w gminie Dobromierz – Uchw., Nr 49, poz. 794.
64. Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy
Świerzawa – Uchw., Nr 51, poz. 817.
65. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców – Uchw., Nr 53,
poz. 873.
66. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Malczyce – Uchw., Nr 53, poz. 879.
67. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Chojnowa – Uchw., Nr 54,
poz. 891.
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68. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie –
Uchw., Nr 54, poz. 893.
69. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Góra – Uchw., Nr 54,
poz. 897.
70. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłodzko – Uchw., Nr 54,
poz. 899.
71. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niechlów – Uchw., Nr 56,
poz. 915.
72. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowa Ruda – Uchw., Nr 59,
poz. 928.
73. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań – Uchw., Nr 59,
poz. 931.
74. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Uchw., Nr 60, poz. 952.
75. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Stronie Śląskie –
Uchw., Nr 60, poz. 953.
76. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 60, poz. 954.
77. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lubin – Uchw., Nr 61,
poz. 960.
78. Górne stawki opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Środa Śląska –
Uchw., Nr 61, poz. 970.
79. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia – Uchw., Nr
61, poz. 973.
80. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oleśnica- Uchw., Nr 61,
poz. 978.
81. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Oława – Uchw., Nr 64,
poz. 997.
82. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jedlina –
Zdrój – Uchw., Nr 64, poz. 998.
83. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Jelenia Góra – Uchw., Nr 64,
poz. 1001.
84. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryja – Uchw., Nr 64, poz. 1002.
85. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 64,
poz. 1010.
86. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grębocice – Uchw., Nr 64,
poz. 1012.
87. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerówka –
Uchw., Nr 64, poz. 1013.
88. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radwanice – Uchw., Nr 64, poz. 1016.
89. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia – Uchw., Nr 66, poz. 1051.
90. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Złotoryja – Uchw., Nr 66,
poz. 1053.
91. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 66, poz. 1057.
92. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Przemków – Uchw., Nr 66,
poz. 1058.
93. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Paszowice – Uchw., Nr 66, poz. 1060.
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94.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Borów – Uchw., Nr 66,
poz. 1061.

95.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów – Uchw., Nr 66, poz. 1062.

96.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Męcinka – Uchw., Nr 66, poz. 1063.

97.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnów – Uchw., Nr 66, poz. 1064.

98.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stronie Śląskie – Uchw., Nr 68, poz. 1074.

99.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu
Śląskim – Uchw., Nr 68, poz. 1075.

100. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 68,
poz. 1079.
101. Statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 68, poz. 1082.
102. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka – Uchw.,
Nr 68, poz. 1083.
103. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz – Uchw., Nr 68, poz. 1085.
104. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 68,
poz. 1089.
105. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mietków – Uchw., Nr 68, poz. 1090.
106. Regulamin dostarczania wody na terenie gminy Kondratowice – Uchw., Nr 68, poz. 1091.
107. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kamienna Góra –
Uchw., Nr 70, poz. 1106.
108. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Polkowice – Uchw., Nr 70,
poz. 1107.
109. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica – Uchw., Nr 70,
poz. 1115.
110. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głuszyca – Uchw., Nr 73,
poz. 1149.
111. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Twardogóra – Uchw., Nr 73,
poz. 1151.
112. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niemcza – Uchw., Nr 73,
poz. 1152.
113. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wiązów – Uchw., Nr 73, poz. 1157.
114. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mściwojów – Uchw., Nr 74,
poz. 1180.
115. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Malczyce – Uchw., Nr 74,
poz. 1181.
116. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 76,
poz. 1221.
117. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnica – Uchw., Nr 76, poz. 1222.
118. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubawka – Uchw., Nr 76,
poz. 1225.
119. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 76, poz. 1229.
120. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borów – Uchw., Nr 76, poz. 1232.
121. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom – Uchw., Nr 78, poz. 1250.
122. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Piława Górna – Uchw., Nr 78,
poz. 1253.
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123. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski – Uchw., Nr 78,
poz. 1256.
124. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Mieroszów – Uchw., Nr 78, poz. 1257.
125. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący w gminie Piechowice – Uchw.,
Nr 78, poz. 1259.
126. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złotoryja – Uchw., Nr 78, poz. 1264.
127. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 80,
poz. 1280.
128. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Żmigród – Uchw., Nr 80,
poz. 1281.
129. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 80,
poz. 1282.
130. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołów – Uchw., Nr 81,
poz. 1296.
131. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pielgrzymka – Uchw., Nr 81, poz. 1306.
132. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 82, poz. 1316.
133. Regulamin dostarczania wody w gminie Domaniów – Uchw., Nr 82 poz. 1327.
134. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaniów – Uchw., Nr 82, poz. 1328.
135. Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy
Długołęka – Uchw., Nr 82, poz. 1333.
136. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiązów – Uchw., Nr 83,
poz. 1346.
137. Szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa – Uchw.,
Nr 83, poz. 1347.
138. Ustalenie opłat za umieszczenie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak
niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku – Uchw., Nr 85, poz. 1415.
139. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Dzierżoniów – Uchw., Nr 86,
poz. 1437.
140. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Międzybórz –
Uchw.,Nr 86, poz. 1439.
141. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Nowogrodziec – Uchw., Nr 86,
poz. 1441.
142. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 86, poz.
1465.
143. Regulamin zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Udanin – Uchw., Nr 86, poz. 1486.
144. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny – Uchw., Nr 88, poz.
1499.
145. Określenie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie miasta Oleśnica
– Uchw., Nr 88, poz. 1507.
146. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 88, poz. 1514.
147. Regulamin dostarczania wody, na terenie gminy Przewornie – Uchw., Nr 88 poz. 1515.
148. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Milicz – Uchw., Nr 89,
poz. 1522.
149. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz
podmioty posiadające zezwolenie na terenie gminy Syców – Uchw., Nr 89, poz. 1526.
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150. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 89, poz. 1528.
151. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mysłakowice – Uchw., Nr 89,
poz. 1531.
152. Zmiana uchwały Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków – Uchw., Nr 89, poz. 1532.
153. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Janowice
Wielkie – Uchw., Nr 89, poz. 1533.
154. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 89, poz. 1534.
155. Regulaminu dostarczania i odprowadzania ścieków na terenie miasta Pieszyce – Uchw., Nr 90, poz. 1548.
156. Regulamin utrzymania czystości i porządku Miasta i Gminy Prochowice – Uchw., Nr 90, poz. 1557.
157. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miękinia – Uchw., Nr 90, poz. 1566.
158. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębocice – Uchw., Nr 90, poz. 1568.
159. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowice – Uchw., Nr 90, poz. 1572.
160. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ziębice – Uchw., Nr 92,
poz. 1579.
161. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Ząbkowice Śląskie za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych – Uchw., Nr 92, poz. 1586.
162. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Ruda – Uchw., Nr 92,
poz. 1592.
163. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 92,
poz. 1594.
164. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych – Uchw., Nr 93, poz. 1610.
165. Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Długołęka – Uchw., Nr 93, poz. 1613.
166. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gaworzyce – Uchw., Nr 93,
poz. 1615.
167. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernica – Uchw., Nr 93,
poz. 1618.
168. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 95, poz. 1636.
169. Określenie górnej stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie miasta Kudowa – Zdrój – Uchw., Nr 95, poz. 1637.
170. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gaworzyce – Uchw., Nr 98, poz. 1654.
171. Określenie zasad refundacji kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości
zabudowanych na terenie miasta Złoty Stok – Uchw., Nr 98, poz. 1679.
172. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia – Uchw., Nr 98,
poz. 1680.
173. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jemielno – Uchw., Nr 98, poz. 1703.
174. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złotoryja – Uchw., Nr 98,
poz. 1708.
175. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Stronie Śląskie –
Uchw., Nr 101, poz. 1724.
176. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi – Uchw., Nr 101,
poz. 1731.
177. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mirsk – Uchw., Nr 103,
poz. 1750.
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178. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Góra – Uchw., Nr 103, poz. 1753.
179. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia – Uchw., Nr 103, poz. 1765.
180. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krotoszyce – Uchw., Nr 103, poz. 1769.
181. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Kłodzko – Uchw.,
Nr 106, poz. 1782.
182. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 106, poz. 1797.
183. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiecznica – Uchw., Nr 106,
poz. 1801.
184. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Kobierzyce –
Uchw., Nr 106, poz. 1804.
185. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy Świebodzice – Uchw., Nr 108, poz. 1819.
186. Stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
Miasta i Gminy Prusice – Uchw., Nr 108, poz. 1823.
187. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława – Uchw., Nr 108, poz. 1824.
188. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice – Uchw., Nr 108, poz. 1830.
189. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania,
transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Marcinowice – Uchw., Nr 108, poz. 1831.
190. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice – Uchw., Nr 110, poz. 1837.
191. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków – Uchw., Nr 110, poz. 1838.
192. Regulamin dostarczania wody przez Zakład Wodociągowy Związku Gmin „Bychowo” w Prusicach
obowiązujący na obszarze Gmin – Członków Związku Gmin „ Bychowo”: Prusice, Trzebnica, Wołów
i Żmigród – Uchw., Nr 110, poz. 1844.
193. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Duszniki Zdrój –
Uchw., Nr 112, poz. 1855.
194. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Oława – Uchw., Nr 112,
poz. 1858.
195. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 112,
poz. 1859.
196. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 112, poz. 1865.
197. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lewin Kłodzki – Uchw.,
Nr 112, poz. 1875.
198. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 114,
poz. 1886.
199. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pieńsk – Uchw., Nr 114, poz. 1889.
200. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 116, poz. 1919.
201. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane
202. z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych, gmina Jerzmanowa – Uchw., Nr 116, poz. 1920.
203. Zmiana uchwały Rady Gminy Mysłakowice z dnia 17 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków – Uchw., Nr 116, poz. 1925.
204. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jaworzyna Śląska – Uchw.,
Nr 120, poz. 1952.
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205. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat, ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych – Uchw., Nr 120, poz. 1954.
206. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagrodno – Uchw., Nr 120, poz. 1960.
207. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulików – Uchw., Nr 120, poz. 1961.
208. Rozpatrzenie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta
Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 122, poz. 1994.
209. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna – Uchw.,
Nr 122, poz. 1995.
210. Zmiana uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę
Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w
sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta
Katarzyna – Uchw., Nr 122, poz. 1996.
211. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kudowa – Zdrój – Uchw., Nr 127,
poz. 2018.
212. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Leśna – Uchw., Nr 127, poz. 2021.
213. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 127, poz. 2026.
214. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów
komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z nieruchomości na terenie gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 127, poz. 2030.
215. Zmiana uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie utrzymania czystości
i porządku w Gminie Miejskiej Lubań – Uchw., Nr 131, poz. 2063.
216. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie miasta Bielawa – Uchw., Nr 131, poz. 2066.
217. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 131, poz. 2076.
218. Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w 2006 r na terenie gminy Zawonia –
Uchw., Nr 131, poz. 2078.
219. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżów Sudecki
– Uchw., Nr 131, poz. 2080.
220. Ustalenie maksymalnych opłat pobieranych przez Gminę Stoszowice w przypadku przejęcia przez Gminę
obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – Uchw., Nr 137, poz. 2117.
221. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń
kanalizacyjnych Gminy Stoszowice – Uchw., Nr 137, poz. 2118.
222. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chocianów – Uchw., Nr 138,
poz. 2128.
223. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia – Uchw., Nr 138, poz. 2130.
224. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta
Lwówek Śląski – Uchw., Nr 138, poz. 2139.
225. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jerzmanowa – Uchw., Nr 138, poz. 2141.
226. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Platerówka – Uchw., Nr 138, poz. 2143.
227. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miękinia – Uchw., Nr 139,
poz. 2170.
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228. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 141,
poz. 2175.
229. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świebodzice – Uchw., Nr 141, poz. 2176.
230. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubawka – Uchw., Nr 141, poz. 2177.
231. Ustalenie górnej stawki opłaty za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
na terenie miasta Lubawka – Uchw., Nr 141, poz. 2178.
232. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piławy Górnej – Uchw., Nr 141, poz. 2179.
233. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawonia – Uchw., Nr 141, poz. 2184.
234. Zmiana uchwały Rady Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Zawonia – Uchw., Nr 141, poz. 2185.
235. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Siekierczyn – Uchw., Nr 141, poz. 2195.
236. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pęcław – Uchw., Nr 143, poz. 2226.
237.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pęcław – Uchw., Nr 146, poz. 2260.

238. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagrodno –
Uchw., Nr 146, poz. 2273.
239. Zmiana uchwały dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Zgorzelec – Uchw., Nr 148, poz. 2339.
240. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sobótka – Uchw., Nr 148, poz.
2340.
241. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 148, poz. 2350.
242. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów – Uchw., Nr 149,
poz. 2360.
243. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wojcieszów –
Uchw., Nr 149, poz. 2371.
244. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica – Uchw., Nr 149, poz. 2372.
245. Zmiana uchwały Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 149, poz. 2376.
246. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Kamienna Góra – Uchw.,
Nr 155, poz. 2447.
247. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się zabranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na
terenie gminy Lwówek Śląski – Uchw., Nr 155, poz. 2455.
248. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żmigród – Uchw., Nr 156, poz. 2482.
249. Zmiana uchwały sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Wiązów – Uchw., Nr 156, poz. 2484.
250. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bielawa – Uchw., Nr 159, poz. 2521.
251. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubin – Uchw., Nr 159, poz. 2526.
252. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 161, poz. 2557.
253. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole – Uchw., Nr 161, poz. 2559.
254. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lubomierz – Uchw., Nr 161,
poz. 2566.
255. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bardo – Uchw., Nr 164, poz. 2584.
256. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Bardo –
Uchw., Nr 164, poz. 2585.

39
257. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jerzmanowa –
Uchw., Nr 164, poz. 2603.
258. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary – Uchw., Nr 165, poz. 2607.
259. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernica – Uchw., Nr 165, poz. 2615.
260. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 165, poz. 2616.
261. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Przemków – Uchw., Nr 167,
poz. 2625.
262. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 169, poz. 2640.
263. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 169,
poz. 2641.
264. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ziębice – Uchw., Nr 169, poz. 2644.
265. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
Strzegom – Uchw., Nr 169, poz. 2646.
266. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jaworzyna Śląska – Uchw.,
Nr 169, poz. 2648.
267. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoszowice – Uchw., Nr 169,
poz. 2667.
268. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów – Uchw., Nr 175, poz. 2708.
269. Zmiana uchwały Nr XLV/267/2006 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 lutego 2006 r. dotyczącej
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnów – Uchw., Nr 180, poz. 2773.
270. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Chojnów
– Uchw., Nr 180, poz. 2775.
271. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłkowice – Uchw., Nr 180, poz. 2778.
272. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 183, poz. 2795.
273. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stoszowice – Uchw., Nr 183,
poz. 2802.
274. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jelcz – Laskowice – Uchw., Nr 186,
poz. 2817.
275. Ograniczenia w korzystaniu z wody pochodzącej z wodociągów będących własnością gminy Wąsosz – Z.,
Nr 189, poz. 2831.
276. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubin – Uchw., Nr 189,
poz. 2838.
277. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane
z pozbywaniem się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy
Radwanice – Uchw., Nr 189, poz. 2854.
278. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Syców – Uchw., Nr 191, poz. 2861.
279. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świebodzice – Uchw., Nr 191, poz. 2867.
280. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę usuwania
i unieszkodliwiania komunalnych nieczystości płynnych na terenie gminy Prochowice – Uchw., Nr 198,
poz. 2952.
281. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania z ich
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy Długołęka – Uchw.,
Nr 198, poz. 2959.
282. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie miasta Piława Górna – Uchw., Nr 201 poz. 2972.
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283. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 201, poz. 2975.
284. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Dzierżoniowa – Uchw., Nr 214, poz. 3055.
285. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie miasta i gminy Świerzawa – Uchw., Nr 221, poz. 3132.
286. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Chocianów – Uchw., Nr 222, poz. 3152.
287. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chocianów – Uchw., Nr 222, poz. 3153.
288. Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Zgorzelec – Z., Nr 222, poz. 3168.
289. Zmiana uchwały Nr IV/13/2006 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 224,
poz. 3205.
290. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 224, poz. 3209.
291. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemków – Uchw., Nr 225, poz. 3240.
292. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Świerzawa – Uchw.,
Nr 225, poz. 3242.
293. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Międzybórz – Uchw., Nr 227,
poz. 3259.
294. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy
Pęcław – Uchw., Nr 227, poz. 3280.
295. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 231, poz. 3342.
296. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Świeradów – Zdrój – Uchw., Nr 232,
poz. 3370.
297. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Syców – Uchw., Nr 232, poz. 3381.
298. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 232,
poz. 3394.
299. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie miasta i gminy Radków – Uchw., Nr 234, poz. 3410.
300. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kamienica – Uchw., Nr 234,
poz. 3423.
301. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Krotoszyce –
Uchw., Nr 234, poz. 3439.
302. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerówka – Uchw., Nr 236, poz. 3461.
303. Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stoszowice – Uchw.,
Nr 236, poz. 3463.
304. Jednolity tekst uchwały Nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia – Obw, Nr 236, poz. 3466.
305. Zmiana uchwały z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Oława – Uchw., Nr 238, poz. 3495.
306. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruja – Uchw., Nr 238, poz. 3497.
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307. Odstąpienie od zatwierdzenia Zarządzenia Burmistrza Wąsosza z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie
ograniczeń w dostawie wody z wodociągów będących własnością Gminy Wąsosz – Uchw., Nr 241,
poz. 3565.
308. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom – Uchw., Nr 242,
poz. 3596.
309. Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 242,
poz. 3597.
310. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski – Uchw., Nr 246,
poz. 3659.
311. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Trzebnica – Uchw., Nr 246, poz. 3663.
312. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 249, poz. 3709.
313. Ustalenie górnej stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w gminie Rudna – Uchw., Nr 249, poz. 3714.
314. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Bierutów –
Uchw., Nr 255, poz. 3807.
315. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w gminie Grębocice –
Uchw., Nr 255, poz. 3809.
316. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ścinawa – Uchw., Nr 257,
poz. 3827.
317. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 257,
poz. 3828.
318. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 275,
poz. 4171.
319. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milicz – Uchw., Nr 276, poz. 4199.
320. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy Milicz – Uchw., Nr 276, poz. 4200.
321. Ustalenie górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych w gminie Sobótka – Uchw.,
Nr 278, poz. 4222.
322. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica – Uchw., Nr 278, poz. 4229.
323. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w gminie Sulików – Uchw., Nr 278, poz. 4236.
324. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie – Uchw.,
Nr 280, poz. 4262.
DROGI
1.

Likwidacji drogi gminnej w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 1, poz. 15.

2.

Likwidacji części drogi gminnej w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 1, poz. 16.

3.

Likwidacji części drogi gminnej w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 1, poz. 17.

4.

Pozbawienie części ulic kategorii dróg gminnych na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 1, poz. 22.

5.

Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej w mieście Wrocław – Uchw., Nr 2, poz. 35.

6.

Nadanie Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy – Uchw., Nr 4, poz. 83.

7.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na
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drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki
opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty
dodatkowej – Uchw., Nr 7, poz. 120.
8.

Zmiana uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Jeleniej Góry do kategorii dróg powiatowych
i gminnych – Uchw., Nr 11, poz. 171.

9.

Uchwalenie Statutu Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie – Uchw., Nr 11, poz. 172.

10. Likwidacja drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 787/1
o pow. 242 m² obręb Północ położonej w rejonie ul. S. Żeromskiego w Bielawie – Uchw., Nr 11, poz. 179.
11. Likwidacja części działki nr 147/3 odcinka drogi przebiegającego pomiędzy działkami 147/9, 147/10,
147/11, 147/12 w Niedźwiedzicy, gmina Walim – Uchw., Nr 11, poz. 189.
12. Nadanie kategorii drogi gminnej na terenie gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 13, poz. 209.
13. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Oława – Uchw., Nr 20,
poz. 341.
14. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 27, poz. 388.
15. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Marciszów – Uchw., Nr 36,
poz. 571.
16. Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa
drogowego i obiektów umieszczonych w pasie drogowym będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu – Uchw., Nr 41, poz. 604.
17. Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usuwanie z drogi oraz parkowanie pojazdów
usuniętych z drogi w powiecie jeleniogórskim – Uchw., Nr 43, poz. 672.
18. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadanie im numerów na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka
– Uchw., Nr 51, poz. 807.
19. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Porannej we Wrocławiu – Uchw., Nr 70, poz. 1102.
20. Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych
w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg – Uchw., Nr 80, poz. 1279.
21. Nadanie kategorii drogi gminnej w gminie Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 80, poz. 1283.
22. Likwidacja drogi na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 83, poz. 1352.
23. Ustalenie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Jaworzyna Śląska –
Uchw., Nr 85, poz. 1417.
24. Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w tej strefie, na terenie gminy Milicz – Uchw., Nr 85, poz. 1423.
25. Zaliczenie ulic miejskich (ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka i ul. Wrocławskiej) w Trzebnicy do
kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 92, poz. 1585.
26. Ustalenie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenie gminy Gaworzyce – Uchw., Nr 93,
poz. 1614.
27. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy
Marcinowice – Uchw., Nr 108, poz. 1829.
28. Likwidacja drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 707/9, 707/10,
707/11 obręb Fabryczna położonej w rejonie ul. A. Mickiewicza w Bielawie – Uchw., Nr 131, poz. 2067.
29. Pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Świdnica – Uchw., Nr 137, poz. 2104.
30. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Świdnica – Uchw., Nr 137, poz. 2105.
31. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Wrocław – Uchw., Nr 138, poz. 2129.
32. Ustalenie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na terenie gminy Zawonia – Uchw., Nr 141, poz. 2203.
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33. Zmiana przebiegu trasy drogi gminnej Nr 109643D w Wesołówce, gmina Siekierczyn – Uchw., Nr 146,
poz. 2268.
34. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi
Dróg i Komunikacji jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych – Uchw., Nr 147, poz. 2292.
35. Pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu bolesławieckiego – Uchw., Nr 149,
poz. 2358.
36. Statut Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy – Uchw., Nr 149, poz. 2363.
37. Statut Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu – Uchw., Nr 149, poz. 2368.
38. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Złotoryi – Uchw., Nr 154,
poz. 2399.
39. Zmiana uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego Nr L/274/2006 w sprawie pozbawienia kategorii dróg
powiatowych w granicach administracyjnych miasta Złotoryi – Uchw., Nr 154, poz. 2400.
40. Pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Świdnica – Uchw., Nr 154, poz. 2419.
41. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych przejmowanego odcinka drogi krajowej Nr 12 w ciągu
ul. Plac Wolności i ul. Głogowskiej w mieście Przemków w km od 90+214 do 91+754 – Uchw., Nr 156,
poz. 2481.
42. Zaliczenie dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 159, poz. 2522.
43. Strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych i wysokość stawek opłaty za parkowanie pojazdów
w Ziębicach – Uchw., Nr 169 poz. 2649.
44. Pozbawienie kategorii drogi gminnej ulicy Oławskiej we Wrocławiu – Uchw., Nr 170, poz. 2679.
45. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych ulic w granicach administracyjnych miasta Złotoryja – Uchw.,
Nr 189, poz. 2834.
46. Zmiana uchwały dotyczącej zmiany przebiegu trasy drogi gminnej na terenie gminy Siekierczyn – Uchw.,
Nr 191, poz. 2876.
47. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulicy Śląskiej w Świdnicy, która została pozbawiona kategorii drogi
powiatowej – Uchw., Nr 197, poz. 2920.
48. Pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Świdnica – Uchw., Nr 197, poz. 2922.
49. Pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych na terenie miasta Świdnica – Uchw., Nr 197, poz. 2923.
50. Likwidacja drogi na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 206, poz. 3013.
51. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 220, poz. 3090.
52. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 220, poz. 3091.
53. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 220, poz. 3092.
54. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 220, poz. 3093.
55. Zaliczenie dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 223, poz. 3185.
56. Zmiana uchwały Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu – Uchw., Nr 223.poz. 3198.
57. Pozbawienie dróg: Nr 2205D i Nr 2207D kategorii drogi powiatowej (powiat legnicki) – Uchw., Nr 225,
poz. 3223.
58. Zaliczenie do kategorii drogi gminnej ulicy Fabrycznej w Polkowicach – Uchw., Nr 225, poz. 3230.
59. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat –
Uchw., Nr 225, poz. 3231.
60. Zaliczenie na terenie gminy Jaworzyna Śląska drogi powiatowej Nr 2938D do kategorii dróg gminnych –
Uchw., Nr 225, poz. 3234.
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61. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych w Żarowie – Uchw., Nr 228, poz. 3295
62. Pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych w gminie miejskiej Świdnica – Uchw., Nr 228, poz. 3296.
63. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinka ul. Browarnej, łącznika pl. Staszica, odcinka
ul. Przemiłowskiej oraz sięgaczy ul. Mianowskiego, ul. Bacciarellego i ul. Karkonoskiej we Wrocławiu –
Uchw., Nr 228, poz. 3299.
64. Pozbawienie dróg kategorii dróg powiatowych w powiecie oleśnickim – Uchw., Nr 230, poz. 3311.
65. Pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka drogi, oznaczonego jako działka o Nr 123/3, AM – 1,
położonego w obrębie Brodno, gmina Środa Śląska – Uchw., Nr 230, poz. 3315.
66. Pozbawienie kategorii dróg powiatowych odcinka dróg, oznaczonych jako działki o Nr 334/3 i 507/1,
AM – 2, położonych w obrębie Miękinia, gmina Miękinia – Uchw., Nr 230, poz. 3316.
67. Pozbawienie kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Klasztornej i ulicy Smardzowskiej we Wrocławiu –
Uchw., Nr 230, poz. 3319.
68. Zaliczenie dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 230,
poz. 3335.
69. Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej z wyłączeniem jej z użytkowania w gminie Kostomłoty – Uchw.,
Nr 230, poz. 3336.
70. Likwidacja drogi Nr 102 i odcinka drogi Nr 104 w Dziećmorowicach, gmina Walim – Uchw., Nr 232,
poz. 3387.
71. Zaliczenie dróg do kategorii drogi gminnej w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 234, poz. 3438.
72. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, drogi powiatowej Nr 2910 D w miejscowości Bystrzyca Dolna
w gminie Świdnica – Uchw., Nr 242, poz. 3617.
73. Zaliczenie dróg w granicach administracyjnych miasta Ścinawa, rejon ulicy Klasztornej do dróg kategorii
gminnych – Uchw., Nr 253, poz. 3771.
74. Zaliczenie nowych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Strzelin do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich
przebiegu – Uchw., Nr 255, poz. 3808.
75. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu w gminie Rudna – Uchw., Nr 276,
poz. 4204.
76. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie
Jeleniej Góry do kategorii dróg powiatowych i gminnych – Uchw., Nr 277, poz. 4212.
ENERGETYKA
1.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, EC Wizów Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – D., Nr 2, poz. 49.

2.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, EC Zakrzów Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – D., Nr 2, poz. 50.

3.

Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych
przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Jelczu – Laskowicach – D., Nr 11, poz. 201.

4.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Clima Heat
Spółka Jawna Andrzej Migdalski Jan Wierzbicki w Jeleniej Górze – Nr 20, poz. 343.

5.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Spółka
z o.o. – D., Nr 28, poz. 407.

6.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.
z siedzibą w Legnicy – D., Nr 32, poz. 479.

7.

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu – Nr 32, poz. 484.

8.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Sycowskiej
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie – Nr 33, poz. 497.

45
9.

Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa FORTUM DZT. S.A. z siedzibą w Wałbrzychu –
Nr 44, poz. 702.

10. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – Nr 44, poz. 703.
11. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji udzielonych
Gminie Góra, która prowadziła działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pod
nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Górze – Nr 46, poz. 745.
12. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego Term Hydral Spółka z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu – D., Nr 49, poz. 798.
13. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Harpen Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 61, poz. 986.
14. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Termal S.A. z siedzibą
w Lubinie – D., Nr 63, poz. 995.
15. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o. o. z siedzibą
w Polkowicach – D., Nr 64, poz. 1022.
16. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wygaśnięciu koncesji udzielonych Gminie Lwówek
Śląski prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p. n. Zakład
Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim – Nr 83, poz. 1354.
17. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Interpep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Wizów,
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – D., Nr 85, poz. 1434.
18. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Interpep Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Zakrzów,
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – D., Nr 85, poz. 1435.
19. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Sydkraft Term Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie – D., Nr 86,
poz. 1470.
20. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie
ciepła Polish Energy Partners S.A z siedzibą w Warszawie – Nr 86, poz. 1471.
21. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Kotłowni
„Kowary” Spółka z o. o. w likwidacji z siedzibą w Kowarach – Nr 86, poz. 1493.
22. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji Fortum Wrocław
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nr 92, poz. 1597.
23. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Fortum DZT S. A. z siedzibą w Wałbrzychu – D., Nr 95 poz. 1659.
24. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Harpen Polska Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 98,
poz. 1709.
25. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Bogatyni – D.,
Nr 101, poz. 1737.
26. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Zakład Ciepłowniczy „Term – Hydral” Spółka z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu – D., Nr 103, poz. 1771.
27. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu – D.,
Nr 106, poz. 1810.
28. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego „Energetyka – Rokita” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym – D., Nr 120, poz. 1966.
29. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wniosku w sprawie udzielania koncesji na wytwarzania
ciepła dla Kompanii Spirytusowej „ Wratislavia” Polmos Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu – Nr 137,
poz. 2125.
30. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie – D., Nr 139,
poz. 2172.
31. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie, Zespół
Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Zachód” z siedzibą w Biedrusku –
D., Nr 143, poz. 2231.
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32. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu – D.,
Nr 143, poz. 2232.
33. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Spółka z Ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaniu – D., Nr 143, poz. 2233.
34. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą
we Wrocławiu – D., Nr 143, poz. 2234.
35. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła BOT Elektrownia Turów S. A. z siedzibą w Bogatyni – D., Nr 148,
poz. 2351.
36. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” Sp. z o.o. z siedzibą
w Piechowicach – D., Nr 154, poz. 2441.
37. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zakładu Usług Technicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Stroniu Śląskim – D., Nr 155, poz. 2468.
38. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A w Wałbrzychu – Nr 156, poz. 2490.
39. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla
ciepła Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie – Nr 159, poz. 2532.
40. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie
ciepła dla Kompanii Spirytusowej „WRATISLAVIA” Polmos Wrocław SA z siedzibą we Wrocławiu –
Nr 164, poz. 2605.
41. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji w zakresie
wytwarzania ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu –
Nr 164, poz. 2606.
42. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze
– D., Nr 165, poz. 2617.
43. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie
ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa w Przemkowie Sp. z o. o. z siedzibą
w Przemkowie – Nr 165, poz. 2618.
44. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych
dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą we Pieńsku – Nr 170, poz. 2693.
45. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą
w Polkowicach – D., Nr 183, poz. 2803.
46. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Górze – D., Nr 183,
poz. 2804.
47. Przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Spółka z o.o.
– D., Nr 186, poz. 2823.
48. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy
Fortum DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu – D., Nr 186, poz. 2824.
49. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych przedsiębiorstwo państwowe
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach – D., Nr 191, poz. 2878.
50. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej S. A. w Wałbrzychu – Nr 191, poz. 2879.
51. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla
ciepła Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nr 193, poz. 2896.
52. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Ciepłownictwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie –
D., Nr 194, poz. 2897.
53. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie
oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Sycowskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie –
Nr 194, poz. 2898.
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54. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Fortum Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 199,
poz. 2960.
55. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie – D., Nr 201, poz. 2985.
56. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umorzenia postępowania w sprawie
przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa „Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą
w Lubinie – Nr 201, poz. 2986.
57. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2006 r. w sprawie zmiany
koncesji dla RWE KAC Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Nr 214, poz. 3076.
58. Przedłużenie obowiązywania taryfy dla ciepła Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne
„DOLZAMED” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 223, poz. 3199.
59. Taryfa dla ciepła RWE KAC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu –
D., Nr 228, poz. 3307.
60. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla „Miejskiej
Gospodarki Komunalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy – Nr 228,
poz. 3308.
61. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą
w Wałbrzychu – D., Nr 238, poz. 3500.
62. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMAL” Spółka Akcyjna w Lubinie – D., Nr 238, poz. 3501.
63. Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła
Fortum DZT Service Sp. z o. o. z siedzibą w Świebodzicach – D., Nr 242, poz. 3623.
64. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Energetyka Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie – D., Nr 242,
poz. 3624.
65. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu – Nr 242, poz. 3625.
66. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie Zespół
Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Zachód” z siedzibą w Biedrusku –
D., Nr 246, poz. 3668.
67. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie zmiany
koncesji na wytwarzanie ciepła dla Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o. z siedzibą
w Kamiennej Górze – Nr 249, poz. 3717.
68. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnej dla
Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielawie – Nr 252, poz. 3766.
69. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla RWE KAC
Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Nr 252, poz. 3767.
70. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zgorzeleckiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu – Nr 253, poz. 3792.
71. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Bielawie – D., Nr 270, poz. 4098.
72. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zespołu
Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA we Wrocławiu – Nr 278, poz. 4245.
73. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła dokonanej dla przedsiębiorstwa FORTUM DZT S.A. z siedzibą
w Wałbrzychu – D., Nr 279, poz. 4256.
74. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła dokonanej dla przedsiębiorstwa Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Oleśnicy – D., Nr 279, poz. 4257.
75. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy
FORTUM DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu – Nr 279, poz. 4258.
76. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia zmiany IV taryfy dla
ciepła Zakładu Ciepłowniczego „Term Hydral” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Nr 279, poz. 4259.
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FINANSE
1.

Określenie zasad zbywania udziałów Centrum Turystyczno-Sportowe
odpowiedzialnością w mieście Nowa Ruda – Uchw., Nr 1, poz. 3.

Spółka

z

ograniczoną

2.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom działającym na terenie gminy miejskiej
Zgorzelec – Uchw., Nr 3, poz. 55.

3.

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wysokości i udzielania dotacji na działalność
opiekuńczo – wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Jawor – Uchw.,
Nr 4, poz. 89.

4.

Zmiana uchwały Nr XVI/104 /2004 Rady Gminy Mietków z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Mietków, sposobu rozliczenia zadań zlecanych
organizacją pozarządowym – Uchw., Nr 4, poz. 99.

5.

Zasady i tryby umarzania wierzytelności Związku Gmin Bychowo z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych
należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 4, poz. 104.

6.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych oraz
niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 11, poz. 184.

7.

Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Przemków na pracę konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji
– Uchw., Nr 13, poz. 218.

8.

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
na terenie powiatu głogowskiego – Uchw., Nr 19, poz. 301.

9.

Zmiana uchwały Nr XIII/392/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie
przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Uchw., Nr 32, poz. 440.

10. Zmiana uchwały Nr XIII/391/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie
przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – Uchw., Nr 32, poz. 441.
11. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Paszowice z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przyznawanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz zadania organów do tego upoważnionych na terenie gminy
Paszowice – Uchw., Nr 35, poz. 526.
12. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek
organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja
podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie miasta Karpacz – Uchw., Nr 38,
poz. 577.
13. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
Radków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja
podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 42, poz. 621.
14. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji na pracę konserwatorskie przy obiektach
zabytkowych na terenie miasta Nowa Ruda – Uchw., Nr 42, poz. 628.
15. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposób ich rozliczania i kontrola wykonania zleconych zadań na terenie gminy Mieroszów –
Uchw., Nr 42, poz. 633.
16. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli na terenie miasta Jelenia Góra – Uchw.,
Nr 43, poz. 681.
17. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposób jej rozliczania i kontrola wykonania zleconego zadania oraz postępowanie z wnioskami
o udzielenie tych dotacji na terenie gminy Kotla – Uchw., Nr 47, poz. 759.
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18. Ustalenie szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Oleśnicki dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom – Uchw., Nr 48, poz. 764.
19. Ustalenie zasad udzielania przez Powiat Świdnicki dotacji szkołom i placówkom niepublicznym – Uchw.,
Nr 48, poz. 765.
20. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposób ich
rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych na terenie gminy Polkowice – Uchw., Nr 49,
poz. 792.
21. Określenie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy
Marcinowice – Uchw., Nr 53, poz. 878.
22. Zmiana uchwały Nr XLIII/232/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Lubańskiego dotacji dla szkół niepublicznych posiadających
uprawnienia szkoły publicznej, sposobu jej rozliczania oraz kontroli – Uchw., Nr 54, poz. 888.
23. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy – zasad wnoszenia, cofania i zbywania
udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Gminę Góra – Uchw., Nr 54, poz. 898.
24. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru, sposób jej rozliczania i kontrola wykonania zleconego zadania oraz postępowanie
z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach na terenie gminy Męcinka – Uchw., Nr 54, poz. 901.
25. Uchylenie uchwały Nr XXXII/202/2005 z dnia 13 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu
pomocowego dla przedsiębiorców tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy – Uchw.,
Nr 59, poz. 932.
26. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposób ich rozliczania i kontrola wykonania zleconych zadań na terenie gminy Miłkowice –
Uchw., Nr 5, poz. 943.
27. Udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Środa Śląska
w 2006 roku – Uchw., Nr 61, poz. 969.
28. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 61, poz. 975.
29. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na realizację zadań publicznych gminy podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposób jej
rozliczania oraz kontrola wykonywania zleconego zadania na terenie miasta i gminy Prusice – Uchw., Nr 61
poz. 976.
30. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru, sposób jej rozliczania i kontrola wykonania zleconego zadania oraz postępowanie z
wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach na terenie gminy Legnickie Pole – Uchw., Nr 61, poz. 981.
31. Szczegółowe zasady i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Leśna oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 64, poz. 1003.
32. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposób ich
rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych na terenie miasta Złotoryja – Uchw., Nr 64, poz.
1006.
33. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta
Oleśnicy oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 66, poz. 1059.
34. Emisja obligacji Gminy Radków oraz zasady ich zbywania, nabywania i wykupu – Uchw., Nr 68, poz.
1084.
35. Zmiana do uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom działającym na
terenie gminy miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 76, poz. 1216.
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36. Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków
wychowawczych na terenie powiatu wrocławskiego – Uchw., Nr 78, poz. 1246.
37. Zasady udzielania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Ziębice publicznym i niepublicznym szkołom
prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne – Uchw., Nr 78, poz. 1248.
38. Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Trzebnica – Uchw.,
Nr 80, poz. 1285.
39. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Ścinawa dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz
sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych – Uchw., Nr 83, poz. 1345.
40. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek
kapitałowych przez Prezydenta Miasta Lubina – Uchw., Nr 85, poz. 1422.
41. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta Nowa Ruda – Uchw., Nr 85, poz. 1425.
42. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Świdnica na dofinansowanie zadań
podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania
zadania – Uchw., Nr 86, poz. 1444.
43. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu
tych należności, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych w gminie Bolków – Uchw., Nr 86,
poz. 1445.
44. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, na terenie
giny Rudna – Uchw., Nr 86, poz. 1466.
45. Przyjęcie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w Gminie Żarów – Uchw., Nr 8,7
poz. 1477.
46. Zasady przekazywania jednostkom pomocniczym gminy środków budżetowych na realizację funduszu
wspierania inicjatyw lokalnych, na terenie gminy Wińsko – Uchw., Nr 87, poz. 1489.
47. Szczegółowe zasady ustalania wysokości i udzielania dotacji na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz
dydaktyczną przedszkoli niepublicznych w gminie miejskiej Głogów- Uchw., Nr 88, poz. 1512.
48. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego upoważnionych, na terenie gminy Marciszów
– Uchw., Nr 88, poz. 1519.
49. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania na terenie powiatu
kłodzkiego – Uchw., Nr 89 poz. 1520.
50. Zmiana uchwały nr 155/XVIII/2000 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 5 lutego 2006 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania
zleconego zadania podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 89, poz. 1536.
51. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy
Rudna – Uchw., Nr 90, poz. 1573.
52. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
na terenie powiatu trzebnickiego – Uchw., Nr 9, poz. 1575.
53. Określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez
Burmistrza Strzegomia – Uchw., Nr 92, poz. 1584.
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54. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli na terenie gminy Środa Śląska – Uchw.,
Nr 92, poz. 1590.
55. Określenie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa na terenie gminy Wąsosz – Uchw., Nr 93, poz. 1601.
56. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Miasta Bielawy z tytułu należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu
tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 93, poz. 1603.
57. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Miejskiej Złotoryja oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 93, poz. 1605.
58. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Sobótka – Uchw., Nr 93, poz. 1609.
59. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Miejskiej Zawidów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 93, poz. 1611.
60. Uchylenie uchwały Nr XXV/123/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym działającym na terenie powiatu
lubańskiego – Uchw., Nr 95, poz. 1631.
61. Określenie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez
Powiat Polkowicki – Uchw., Nr 95 poz. 1632.
62. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg z tytułu należność pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkow, przypadających miastu Legnica lub jej jednostkom
organizacyjnym – Uchw., Nr 95 poz. 1644.
63. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr XLI/299/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zasad
udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta i gminy Sobótka – Uchw., Nr 95, poz. 1647.
64. Zasady i tryb umarzania należności gminy, urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – oraz udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy
Ścinawa – Uchw., Nr 95, poz. 1648.
65. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Zgorzelec oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 95, poz. 1652.
66. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Jerzmanowa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 95, poz. 1656.
67. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy Mietków dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy, sposób ich rozliczenia oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 95,
poz. 1658.
68. Zmiana uchwały Nr XX/115/2004 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie
określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Średzkiego podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej
rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 98, poz. 1673.
69. Emisja obligacji komunalnych Gminy Wrocław serii A/2006, B/2006, C/2006, D/2006, E/2006 o łącznej
wartości nominalnej do 3 000 000 zł – Uchw., Nr 98, poz. 1681.
70. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru, sposób jej rozliczania i kontrola wykonania zleconych zadań na terenie gminy
Mściwojów – Uchw., Nr 98, poz. 1704.
71. Zmiana uchwały Nr XVI/168/04 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności jednostek
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organizacyjnych Gminy Dzierżoniów, do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa, a także
do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności – Uchw., Nr 98, poz. 1706.
72. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mysłakowice, sposób rozliczenia dotacji oraz
kontrola wykonania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 98, poz. 1707.
73. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Polkowice lub jej
jednostkom organizacyjnym – Uchw., Nr 101, poz. 1730.
74. Przyjęcie zasad finansowania z budżetu Gminy Stoszowice wydatków na renowację zabytków – Uchw.,
Nr 101, poz. 1736.
75. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych na rzecz
Gminy Mirsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 106, poz. 1794.
76. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa na terenie gminy Oleśnica – Uchw.,
Nr 106, poz. 1799.
77. Określenie zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Czarny Bór – Uchw., Nr 106,
poz. 1803.
78. Zmiana uchwały Nr 506/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli – Uchw., Nr 110, poz. 1839.
79. Szczegółowe zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielanie
innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów i osób do tego uprawnionych – Uchw.,
Nr 114, poz. 1896.
80. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących
Związkowi Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 114, poz. 1899.
81. Udzielanie z budżetu miasta Kowary dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych – Uchw., Nr 116, poz. 1909.
82. Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 116, poz. 1922.
83. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, gmina Jerzmanowa –
Uchw., Nr 116, poz. 1923.
84. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek
organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 120,
poz. 1943.
85. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków na terenie powiatu bolesławieckiego – Uchw., Nr 120 poz. 1948.
86. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu miasta Legnicy dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób
kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – Uchw., Nr 120, poz. 1956.
87. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz określenie organów właściwych w tych sprawach na terenie
miasta Jawor – Uchw., Nr 120, poz. 1959.
88. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach, sposób ich rozliczania i kontrola wykonania zleconych zadań w gminie Stara Kamienica –
Uchw., Nr 120, poz. 1963.
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89.

Szczegółowe zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Stara Kamienica
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów i osób do tego uprawnionych
– Uchw., Nr 120, poz. 1964.

90.

Zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
z udziałem Powiatu Wołowskiego – Uchw., Nr 122, poz. 1973.

91.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom oraz innym
placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, na terenie powiatu wołowskiego –
Uchw., Nr 122, poz. 1974.

92.

Określenie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Syców – Uchw., Nr 122,
poz. 1986.

93.

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 122, poz. 1991.

94.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego w Jedlinie Zdroju –
Uchw., Nr 127, poz. 2016.

95.

Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Kudowa Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 127, poz. 2019.

96.

Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach, sposób ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań na terenie gminy Stare
Bogaczowice – Uchw., Nr 127, poz. 2031.

97.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących swoją
działalność na terenie gminy Święta Katarzyna- Uchw., Nr 127, poz. 2035.

98.

Szczegółowe zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Lubań z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów i osób do tego uprawnionych
– Uchw., Nr 127, poz. 2037.

99.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na terenie Dzierżoniowa – Uchw., Nr 131, poz. 2059.

100. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Jeżów Sudecki –
Uchw., Nr 131, poz. 2077.
101. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy
Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 131 poz. 2079.
102. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli na terenie gminy Jeżów Sudecki
– Uchw., Nr 131 poz. 2081.
103. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina – Zdrój oraz jej
jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do
tego uprawnionych – Uchw., Nr 137, poz. 2112.
104. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych Miasta Nowa Ruda,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 137, poz. 2113.
105. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego
zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na terenie gminy Oleśnica –
Uchw., Nr 137, poz. 2116.
106. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru, sposób jej rozliczania i kontrola wykonania zleconego zadania oraz
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postępowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konsekratorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach na terenie gminy Miękinia – Uchw., Nr 137 poz. 2122.
107. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy
Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 138, poz. 2144.
108. Szczegółowe zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Środa Śląska oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 139, poz. 2145.
109. Określenie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych
gminy Osiecznica i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 141, poz. 2191.
110. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych
przedszkoli na terenie gminy Zawonia – Uchw., Nr 141, poz. 2202.
111. Zasady i tryb umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy
Miejskiej Lubań – Uchw., Nr 143, poz. 2216.
112. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa na terenie gminy Platerówka – Uchw., Nr 143, poz.
2224.
113. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Bolesławiec oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 143, poz. 2230.
114. Określenie szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych
na terenie powiatu górowskiego – Uchw., Nr 146, poz. 2241.
115. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – oraz udzielania innych ulg
w spłaceniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych na terenie miasta Głogów –
Uchw., Nr 146, poz. 2245.
116. Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Środa Śląska –
Uchw., Nr 146, poz. 2249.
117. Określenie zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta
Piechowice – Uchw., Nr 146, poz. 2254.
118. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Pieńsk – Uchw., Nr 146, poz. 2255.
119. Określenie zasad udzielania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Świerzawa – Uchw., Nr 146,
poz. 2257.
120. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Lubań – Uchw., Nr 146, poz. 2272.
121. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu
tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy Zagrodno – Uchw.,
Nr 146, poz. 2274.
122. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowanie
z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach na terenie gminy Zagrodno – Uchw., Nr 146, poz. 2275.
123. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających
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Gminie Wrocław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego –
Uchw., Nr 147, poz. 2288.
124. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych
jednostek organizacyjnych Gminy Wojcieszów, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 147, poz. 2296.
125. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Gminy Lubin lub jednostek organizacyjnych Gminy
Lubin, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 147, poz. 2306.
126. Zmiana uchwały Nr XLI/174/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności Gminy Lubin lub jednostek organizacyjnych gminy Lubin, z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 147, poz. 2307.
127. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubin podmiotom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy
niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
sposobu jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 147,
poz. 2308.
128. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli na terenie gminy Dzierżoniow
– Uchw., Nr 147, poz. 2315.
129. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Wińsko,
sposobu ich rozliczania oraz kontrola wykonania zadań zleconych – Uchw., Nr 147, poz. 2326.
130. Udzielanie i rozliczanie dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także innym placówkom
oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Wrocław – Uchw., Nr 148,
poz. 2336.
131. Zmiana uchwały Nr XLIII/324/05 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy w 2005
i 2006 r. – Uchw., Nr 148, poz. 2342.
132. Zasady zbywania akcji przez Burmistrza Miasta Oleśnica – Uchw., Nr 148, poz. 2345.
133. Zmiana uchwały Nr 506/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli – Uchw., Nr 148, poz. 2347.
134. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy Sulików oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych na terenie gminy
Sulików – Uchw., Nr 149, poz. 2374.
135. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacie tych należności
oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy Janowice Wielkie – Uchw., Nr 149,,
poz. 2378.
136. Postępowanie o udzielenie z budżetu Powiatu Legnickiego dotacji sposób jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektorów finansów publicznych
– Uchw., Nr 151, poz. 2382.
137. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu
z tytułu należności pieniężnych oraz innych ulg w spłacaniu tych należności na terenie powiatu
legnickiego – Uchw., Nr 151, poz. 2383.
138. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających
Gminie Węgliniec lub jej jednostkom organizacyjnym – Uchw., Nr 151, poz. 2387.
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139. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych
Powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 154, poz. 2398.
140. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących
Powiatowi Oleśnickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 154, poz. 2401.
141. Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu kamiennogórskiego dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych na terenie powiatu
kamiennogórskiego – Uchw., Nr 154, poz. 2403.
142. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Jordanów Śląski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego upoważnionych – Uchw., Nr 154, poz. 2432.
143. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz określenie organów właściwych w tych sprawach na
terenie gminy Złotoryja – Uchw., Nr 154, poz. 2433.
144. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Złotoryja – Uchw., Nr 154, poz. 2434.
145. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych
Gminy Stara Kamienica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów
i osób do tego uprawnionych – Uchw., Nr 154, poz. 2436.
146. Wprowadzenie zmiany do uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania
zleconych zadań na terenie gminy Stara Kamienica – Uchw., Nr 154, poz. 2437.
147. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
Niechlów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 154, poz. 2438.
148. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy
Radwanice – Uchw., Nr 154, poz. 2439.
149. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposób
ich rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych na terenie gminy Radwanice – Uchw.,
Nr 154, poz. 2440.
150. Określenie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby
fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie miasta Strzegom – Uchw.,
Nr 155, poz. 2450.
151. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Strzelin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych – Uchw., Nr 155, poz. 2452.
152. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych na rzecz
Gminy Olszyna oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 155, poz. 2454.
153. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Wiązów lub
jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego – Uchw., Nr 156,
poz. 2487.
154. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania
i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym – Uchw., Nr 159, poz. 2525.
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155. Określenie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Lubin – Uchw., Nr 159,
poz. 2530.
156. Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz
wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie gminy Pieńsk – Uchw., Nr 161, poz. 2548.
157. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 161, poz. 2552.
158. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu
Kamiennogórskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 163, poz. 2572.
159. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących
powiatowi polkowickiemu, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw.,
Nr 163, poz. 2573.
160. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Wałbrzych lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych – Uchw., Nr 164,
poz. 2588.
161. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli
wykonywania zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na terenie miasta Lubin – Uchw., Nr 164, poz. 2589.
162. Zasady i tryb umarzania oraz udzielanie ulg w spłacaniu wierzytelności Gminy Twardogóra i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa – Uchw., Nr 164, poz. 2595.
163. Zmiana uchwały Nr XLVIII/535/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Uchw., Nr 164, poz. 2597.
164. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 164,
poz. 2604.
165. Zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym wyłącznej własności Gminy Wrocław –
Uchw., Nr 165, poz. 2610.
166. Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych
na terenie gminy Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – Uchw.,
Nr 165, poz. 2614.
167. Szczegółowe zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Siekierczyn z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz
udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów i osób do tego uprawnionych
– Uchw., Nr 167, poz. 2632.
168. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Jaworzyna Śląska oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, a także wskazanie organów i osób do tego uprawnionych – Uchw., Nr 169,
poz. 2647.
169. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Miejskiej Kłodzko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych – Uchw., Nr 169,
poz. 2652.
170. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 169,
poz. 2665.
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171. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i Gminy Wleń
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 169, poz. 2666.
172. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Domaniów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanir organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 169, poz. 2669.
173. Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Marcinowice – Uchw.,
Nr 170, poz. 2692.
174. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa – oraz udzielanie innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych na terenie miasta
Lubin – Uchw., Nr 175, poz. 2702.
175. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych na
terenie gminy Chojnów – Uchw., Nr 180, poz. 2765.
176. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niektórych należności pieniężnych
przypadających Gminie Gryfów Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym – Uchw., Nr 180, poz. 2769.
177. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczenia i kontroli na terenie miasta Międzybórz –
Uchw., Nr 180, poz. 2771.
178. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych
przypadających Gminie Chojnów lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw.,
Nr 180, poz. 2772.
179. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy Chojnów dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób
kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 180 poz. 2774.
180. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Wądroże Wielkie dotacji, sposób jej rozliczania oraz
sposób kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – Uchw., Nr 182, poz. 2788.
181. Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Wądroże Wielkie na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, sposobu jej rozliczania
i kontroli oraz postępowanie z wnioskiem o udzielenie dotacji – Uchw., Nr 182, poz. 2789.
182. Szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Wądroże Wielkie – Uchw., Nr 182,
poz. 2790.
183. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Wińsko oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 182, poz. 2793.
184. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Lubińskiego
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych –
Uchw., Nr 186, poz. 2814.
185. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Lubińskiego podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne
zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego
zadania – Uchw., Nr 186, poz. 2815.
186. Szczegółowe zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielanie innych
ulg w spłacie tych należności oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych, na terenie gminy
Kobierzyce – Uchw., Nr 186, poz. 2821.

59
187. Zmiana uchwały Nr XLVII/214/02 z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych
powiatu, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, na terenie powiatu
strzelińskiego – Uchw., Nr 189, poz. 2832.
188. Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Wiązów – Uchw., Nr 189,
poz. 2848.
189. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Kamienna Góra oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 189, poz. 2850.
190. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy oraz jednostek
organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazanie
organów do tego uprawnionych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 191, poz. 2862.
191. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa na terenie gminy Lubomierz – Uchw., Nr 191, poz.
2863.
192. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy, trybu rozliczania tych dotacji oraz
zasady kontroli prawidłowości ich wykorzystania na terenie gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 191,
poz. 2866.
193. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Cieszków oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 191, poz. 2873.
194. Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Łagiewniki – Uchw.,
Nr 191, poz. 2875.
195. Zasady i tryb udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Piechowice lub jej jednostkom organizacyjnym –
Uchw., Nr 193, poz. 2888.
196. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności z tytułu
należności pieniężnych Powiatu Oławskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oławskiego, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 197, poz. 2908.
197. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/276/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących
Powiatowi Oleśnickiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 197, poz. 2912.
198. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposób jej rozliczania i kontroli na terenie miasta Bielawa –
Uchw., Nr 197, poz. 2925.
199. Zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski –
Uchw., Nr 198, poz. 2947.
200. Zmiana uchwały Nr XXII/184/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad
postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 198, poz. 2948.
201. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zgorzelec, dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy oraz
sposób jej rozliczenia i kontrola wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 201, poz. 2977.
202. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 201, poz. 2980.
203. Szczegółowe zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
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udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych –
Uchw., Nr 209, poz. 3024.
204. Szczegółowe zasady i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych na terenie miasta
Oława – Uchw., Nr 209, poz. 3025.
205. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy
Kudowa – Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 209,
poz. 3030.
206. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Jeleniej Góry, sposób jej rozliczania oraz
sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, innego niż określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – Uchw., Nr 214, poz. 3064.
207. Szczegółowe zasady umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poręba oraz jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 220, poz. 3095.
208. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie
działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposób ich
rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych na terenie miasta Jawor – Uchw., Nr 220,
poz. 3105.
209. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów i osób do tego uprawnionych
– Uchw., Nr 220, poz. 3111.
210. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Kondratowice – Uchw., Nr 220, poz. 3116.
211. Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Udanin – Uchw., Nr 220,
poz. 3117.
212. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie powiatu legnickiego – Uchw., Nr 221, poz. 3120.
213. Zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marcinowice, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 221, poz. 3138.
214. Zmiana uchwały Nr XXXIV/207/2006 Rady Gminy Lubań z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków – Uchw., Nr 222, poz. 3163.
215. Zasady i tryb umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Lubawka oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz wskazanie organów i osób do tego uprawnionych – Uchw., Nr 223, poz. 3173.
216. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/358/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli – Uchw., Nr 223, poz. 3195.
217. Zasady i tryb udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów –
Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Świdnica lub jej jednostkom organizacyjnym – Uchw., Nr
223, poz. 3196.
218. Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Bolków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli –
Uchw., Nr 224, poz. 3202.
219. Określenie szczegółowych zasad i trybu oraz wskazanie organów uprawnionych do umarzania
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dzierżoniów, do których nie stosuje się przepisów –
Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności – Uchw., Nr 224,
poz. 3220.
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220. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Lwówek
Śląski do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 225, poz. 3228.
221. Zmiana uchwały Nr XL/211/06 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina – Zdrój oraz jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do
tego uprawnionych – Uchw., Nr 225, poz. 3232.
222. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy
Lubomierz do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 225,
poz. 3235.
223. Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy
i Miasta Węgliniec i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 227, poz. 3263.
224. Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w powiecie jeleniogórskim – Uchw., Nr 230,
poz. 3313.
225. Zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych
ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 231,
poz. 3343.
226. Tryb postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania w mieście Oleśnica – Uchw.,
Nr 231, poz. 3350.
227. Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy
Wojcieszów i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 231, poz. 3356.
228. Zasady i tryb udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Ruja lub jej jednostkom organizacyjnym – Uchw.,
Nr 231, poz. 3357.
229. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki lub jej
jednostkom organizacyjnym – Uchw., Nr 231, poz. 3358.
230. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Jemielno oraz jej
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 231, poz. 3360.
231. Udzielenie dotacji na remont dachu kościoła katolickiego parafii rzymskokatolickiej p.w. śś App. Piotra
i Pawła w Srebrnej Górze, gmina Stoszowice – Uchw., Nr 231, poz. 3362.
232. Zmiana uchwały Rady Gminy Stoszowice Nr IV/21/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
zasad finansowania z budżetu Gminy Stoszowice wydatków na renowację zabytków – Uchw., Nr 231,
poz. 3363.
233. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kotla podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją
zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 231,
poz. 3364.
234. Zmiana w uchwale Nr 261/06 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 5 września 2006 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zgorzelec, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
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finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy oraz sposobu
jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 231, poz. 3369.
235. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 232,
poz. 3388.
236. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy
Przeworno oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych – Uchw., Nr 232, poz. 3395.
237. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty zabytkowych obiektów
wpisanych do rejestru zabytków w gminie Ziębice – Uchw., Nr 233, poz. 3404.
238. Zmiana uchwały Nr XXVII/258/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności , a także organów do tego uprawnionych – Uchw.,
Nr 234, poz. 3406.
239. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Brzeg Dolny lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego – Uchw., Nr 234, poz. 3411.
240. Zmiana uchwały Nr LI/3151/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom a także
innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne – Uchw., Nr 234,
poz. 3412.
241. Określenie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do
których nie stosuje przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w gminie miejskiej Zgorzelec – Uchw.,
Nr 234, poz. 3413.
242. Zmiana załącznika do uchwały Nr XXX/260/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 października
2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia – Uchw., Nr 234, poz. 3419.
243. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bogatynia oraz
jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 234, poz. 3420.
244. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Gminie Miłkowice lub jej
jednostkom organizacyjnym – Uchw., Nr 234, poz. 3421.
245. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
przypadających Gminie Miłkowice lub jej jednostkom organizacyjnym – Uchw., Nr 234, poz. 3422.
246. Zasady i tryb udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz określenie organów właściwych w tych sprawach w gminie Męcinka –
Uchw., Nr 234, poz. 3426.
247. Zasady i tryb umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Mściwojów z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 234,
poz. 3427.
248. Zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Chojnów – Uchw., Nr 234,
poz. 3430.
249. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań w gminie Miłkowice – Uchw.,
Nr 234, poz. 3431.
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250. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Krotoszyce oraz
jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz
wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 234, poz. 3435.
251. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Powiatu oraz
jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
wskazanie organów lub osób do tego upoważnionych w powiecie świdnickim – Uchw., Nr 237,
poz. 3468.
252. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie powiatu milickiego – Uchw., Nr 237, poz. 3469.
253. Tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób jej rozliczania i kontrola wykonania zadania
zleconego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku na zadania inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie w powiecie świdnickim – Uchw., Nr 237, poz. 3472.
254. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli w
gminie Międzybórz – Uchw., Nr 237, poz. 3480.
255. Zmiana uchwały Nr XVI/188/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w
gminie Oława – Uchw., Nr 237, poz. 3483.
256. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych w powiecie
jeleniogórskim – Uchw., Nr 241, poz. 3539.
257. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Olszyna – Uchw., Nr 241, poz. 3544.
258. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w gminie Kowary – Uchw., Nr 241, poz. 3562.
259. Zmiana uchwały Nr LII/328/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych
prowadzonych na terenie gminy Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych – Uchw., Nr 241, poz. 3567.
260. Zmiana uchwały Nr LII/338/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 15 września 2006 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy
Kudowa Zdrój przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 241, poz. 3568.
261. Zmiana uchwały Nr LIII/626/2006 z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania wierzytelności Powiatu Kłodzkiego i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych
ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 242, poz.
3581.
262. Zasady i tryb umarzania należności Gminy Jelcz-Laskowice udzielanie innych ulg w spłacaniu
należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazanie
organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 242, poz. 3587.
263. Zasady i tryb udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza lub jej jednostkom organizacyjnym –
Uchw., Nr 242, poz. 3588.
264. Określenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby
fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego w gminie Strzegom – Uchw., Nr 242, poz.
3595.
265. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w gminie miejskiej Złotoryja – Uchw., Nr 242, poz. 3606.
266. Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta i Gminy Wleń
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 242, poz. 3611.
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267. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Miłkowice dotacji podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – Uchw.,
Nr 242, poz. 3621.
268. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu
tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych w gminie Oława – Uchw., Nr 246,
poz. 3667.
269. Zmiana uchwały Nr LIII/402/2006 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i
trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli – Uchw., Nr 247, poz. 3679.
270. Zasady i tryb umarzania wierzytelności Gminy Legnickie Pole oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 247,
poz. 3683.
271. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych Powiatu Oławskiego oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Oławskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 249, poz. 3700.
272. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kotla z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych
ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych – Uchw.,
Nr 249, poz. 3707.
273. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/358/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie:
zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli – Uchw., Nr 249, poz. 3710.
274. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek
organizacyjnych Gminy Ciepłowody, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa – Uchw., Nr 249, poz. 3711.
275. Zmiana uchwały Nr III/25/2005 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminy Miejskiej Świeradów Zdrój
przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 252, poz. 3742.
276. Zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych
ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 252,
poz. 3745.
277. Zasady umarzania wierzytelności Gminy Międzylesie z tytułu należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności,
a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 252, poz. 3746.
278. Zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prusice dla niepublicznych przedszkoli –
Uchw., Nr 252, poz. 3750.
279. Zasady i tryb udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy-Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów lub jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazanie organu do tego uprawnionego – Uchw., Nr 253, poz. 3772.
280. Zasady umarzania wierzytelności Związku Gmin Karkonoskich oraz jego jednostek organizacyjnych
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych –
Uchw., Nr 253, poz. 3791.
281. Tryb postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania
zleconego zadania w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 255, poz. 3800.
282. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 255, poz. 3801.
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283. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposób ich
rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych w gminie Grębocice – Uchw., Nr 255,
poz. 3810.
284. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w gminie Grębocice – Uchw., Nr 255, poz. 3811.
285. Zasady i tryb oraz wskazanie organów uprawnionych do umarzania wierzytelności z tytułu należności
pieniężnych jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności –
Uchw., Nr 257, poz. 3821.
286. Zasady i tryb umorzenia wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Milickiego z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz
udzielanie innych ulg w spłacie należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw.,
Nr 257, poz. 3822.
287. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie powiatu
milickiego – Uchw., Nr 257, poz. 3823.
288. Zasady umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych
ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 257,
poz. 3825.
289. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Podgórzyn z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 257, poz. 3832.
290. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Kondratowice
– Uchw., Nr 260, poz. 3891.
291. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu złotoryjskiego
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa udzielanie
innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów lub osób do tego uprawnionych – Uchw.,
Nr 265 poz. 4016.
292. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy –
Uchw., Nr 269 poz. 4068.
293. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XLIX/538/06 z dnia 30 września 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poręba oraz jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych – Uchw., Nr 276 poz. 4197.
294. Zmiana uchwały Nr 361/XLVI/2006 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice z
tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz
udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych
– Uchw., Nr 280 poz. 4274.
295. Zasady umarzania wierzytelności Związku Gmin Karkonoskich oraz jego jednostek organizacyjnych
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz
udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych –
Uchw., Nr 280 poz. 4277.
FLAGI, HERBY, ODZNAKI
1.

Zasady używania herbu i flagi Miasta Strzegomia – Uchw., Nr 42, poz. 625.

2.

Zasady używania herbu Gminy Wąsosz – Uchw., Nr 48, poz. 770.

66
3.

Zasady używania herbu Gminy Międzybórz – Uchw., Nr 95, poz. 1639.

4.

Zasady używania herbu i flagi Gminy Żukowice – Uchw., Nr 280, poz. 4275.
GOSPODARKA MIENIEM

1.

Zmiana uchwały Rady Powiatu Świdnickiego w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu
Świdnickiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu – Uchw., Nr 48,
poz. 766.

2.

Zmiana uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego Nr X/69/99 z dnia 28 października 1999 r. w sprawie
zasad nabywania i gospodarowania mieniem Powiatu Bolesławieckiego – Uchw., Nr 120, poz. 1944.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bierutowie – ulica Solnicka. –
Uchw., Nr 2, poz. 38.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębach Niwnice i Radłówka dla terenu związanego
z eksploatacją złóż gipsu, anhydrytu i kruszywa naturalnego na terenie gminy Lwówek Śląski – Uchw.,
Nr 2, poz. 39.

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – kolonii Piątnica – Uchw., Nr 3,
poz. 54.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka –
część A – Uchw., Nr 3, poz. 64.

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brunów, gmina Chocianów – Uchw., Nr 5, poz. 106.

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chocianowiec, gmina Chocianów – Uchw., Nr 5,
poz. 107.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chocianów, gmina Chocianów – Uchw., Nr 5,
poz. 108.

8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jabłonów, gmina Chocianów – Uchw., Nr 5,
poz. 109.

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Michałów, gmina Chocianów – Uchw., Nr 5,
poz. 110.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ogrodziska, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6,
poz. 111.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Parchów, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6,
poz. 112.
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogorzeliska, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6,
poz. 113.
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Raków, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6, poz. 114.
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szklary Dolne, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6,
poz. 115.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebnice, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6, poz.
116.
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzmielów, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6, poz.
117.
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żabice, gmina Chocianów – Uchw., Nr 6, poz. 118.
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz
zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, obręb Zieleniec AM – 2, AM – 3, AM – 4 – Uchw., Nr 7,
poz. 121.
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Jerzmanowice, gmina Chojnów –
Uchw., Nr 7, poz. 132.
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20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Biała, gmina Chojnów – Uchw.,
Nr 7, poz. 133.
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Suchy Dwór, gmina Żórawina – Uchw., Nr 7,
poz. 134.
22. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego zespołu zabudowy śródmieścia
miasta Chojnowa – Uchw., Nr 13, poz. 208.
23. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary
Krzaczyna A – Uchw., Nr 14, poz. 234.
24. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sarby – działka Nr 163 – Uchw., Nr 14,
poz. 240.
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie działek nr 167, 166 i 171
we wsi Łąka, gmina Bolesławiec – Uchw., Nr 19, poz. 311.
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Burkatów, gmina
Świdnica – Uchw., Nr 20, poz. 336.
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Dolna,
gmina Świdnica – Uchw., Nr 20, poz. 337.
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bystrzyca Górna,
gmina Świdnica – Uchw., Nr 20, poz. 338.
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Lubachów, gmina
Świdnica – Uchw., Nr 20, poz. 339.
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawierającego część terenu górniczego „Pagórki
zachodnie I a” na terenie gminy Marcinowice – Uchw., Nr 21, poz. 354.
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego
w obrębie wsi Godzięcin, gmina Brzeg Dolny – Uchw., Nr 26, poz. 374.
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu WSSE w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 27,
poz. 379.
33. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu
położonego przy ulicy Słowackiego – Uchw., Nr 28, poz. 395.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole
Przemysłowe we Wrocławiu – Uchw., Nr 28, poz. 397.
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru Starego Miasta – rejon Rynku i
Placu Solnego – część B – Uchw., Nr 28, poz. 398.
36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części zespołu urbanistycznego Zakrzów we
Wrocławiu – Uchw., Nr 28, poz. 399.
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chocieszów, Niwa i Wolany oraz Dolina, Słoszów,
Łężyce i Złotno – Uchw., Nr 29, poz. 412.
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 29, poz. 413.
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Śleszów, na terenie
gminy Żórawina – Uchw., Nr 30, poz. 430.
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru rozwoju Południe I we Wrocławiu – Uchw., Nr
32, poz. 439.
41. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza dla terenu
przy ulicy Ogrodniczej – Uchw., Nr 33, poz. 488.
42. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D – Płóczki dla terenów przy ulicy
Wielkopolskiej na terenie miasta Karpacz – Uchw., Nr 33, poz. 489.
43. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki D – Płóczki dla terenów przy ulicy
Przemysłowej na terenie miasta Karpacz – Uchw., Nr 33, poz. 490.
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka – Uchw., Nr 33, poz. 496.
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45. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy w rejonie
skrzyżowań Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Gwiezdną i ul. Stanisława Moniuszki – Uchw., Nr 35,
poz. 518.
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Dobroszów i części obrębu wsi
Michów – Uchw., Nr 35, poz. 530.
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale,
Kuraszków, Piekary, Przecławice – Uchw., Nr 36, poz. 563.
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Jary, Lubnów,
Rościsławice, Uraz – Uchw., Nr 36, poz. 564.
49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 37, poz. 574.
50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Maślice we
Wrocławiu – Uchw., Nr 38, poz. 575.
51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej wraz z terenem
przyległym w obrębie obszaru rozwoju Wojnów we Wrocławiu – Uchw., Nr 38, poz. 576.
52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Boleścin, gmina Świdnica – Uchw., Nr 40, poz. 598.
53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Miłochów, gmina Świdnica – Uchw., Nr 40,
poz. 599.
54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Modliszów, gmina Świdnica – Uchw., Nr 40,
poz. 600.
55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Opoczka, gmina Świdnica – Uchw., Nr 40, poz. 601.
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogorzała, gmina Świdnica – Uchw., Nr 40,
poz. 602.
57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica – Uchw., Nr 40,
poz. 603.
58. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława –
Uchw., Nr 43, poz. 685.
59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Zabardowice, gmina Oława –
Uchw., Nr 43, poz. 686.
60. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w obrębie wsi Siedlce
w gminie Oława działka nr 283/1 – Uchw., Nr 43, poz. 687.
61. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kuropatnik, gmina Strzelin
– Uchw., Nr 46, poz. 714.
62. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gęsiniec, gmina Strzelin –
Uchw., Nr 46, poz. 715.
63. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gościęcice, gmina Strzelin
– Uchw., Nr 46, poz. 716.
64. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Gęsiniec – Osiedle Parkowe,
gmina Strzelin – Uchw., Nr 46, poz. 717.
65. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Przedłużenie Ulicy Staromiejskiej,
gmina Strzelin – Uchw., Nr 46, poz. 718.
66. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biały Kościół, gmina Strzelin – Uchw.,
Nr 46, poz. 719.
67. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gębczyce, gmina Strzelin –
Uchw., Nr 46, poz. 720.
68. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębniki, gmina Strzelin – Uchw., Nr 46,
poz. 721.
69. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowolesie, gmina Strzelin – Uchw.,
Nr 46, poz. 722.
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70. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trześnia oraz części
miejscowości Pławna – jednostka urbanistyczna A i B, gmina Strzelin – Uchw., Nr 46, poz. 723.
71. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczawin, Gmina Strzelin
– Uchw., Nr 46, poz. 724.
72. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzegów, Gmina
Strzelin – Uchw., Nr 46, poz. 725.
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy – Uchw.,
Nr 48, poz. 769.
74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Tąpadła, gmina Marcinowice – Uchw., Nr 48,
poz. 772.
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 756/11 położonej
w miejscowości Bukowice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 48, poz. 773.
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 337/1 położonej
w miejscowości Bukowice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 48, poz. 774.
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów,
Kuźnica Czeszycka, Stara Huta Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie
działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2, na terenie gminy Krośnice – Uchw., Nr 48, poz. 775.
78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Kryniczno i Psary, gmina
Wisznia Mała – Uchw., Nr 48, poz. 777.
79. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice, gmina Kąty
Wrocławskie – Uchw., Nr 49, poz. 781.
80. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, gmina Kąty
Wrocławskie – Uchw., Nr 49, poz. 782.
81. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łażany, gmina
Żarów – Uchw., Nr 49, poz. 784.
82. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zastruże – droga
powiatowa nr 3396 D, gmina Żarów – Uchw., Nr 49, poz. 785.
83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Kilińskiego i Polnej
Dzierżoniowie – Uchw., Nr 51, poz. 814.
84. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka -część
B – Uchw., Nr 53, poz. 882.
85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów,
Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków – Uchw., Nr 54, poz. 890.
86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Podchorążych w Jeleniej
Górze – Uchw., Nr 56, poz. 907.
87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłej jednostce wojskowej położonych
przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 56, poz. 908.
88. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Makowice, gmina Świdnica – Uchw., Nr 56,
poz. 911.
89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica – Uchw., Nr 56,
poz. 912.
90. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Lizawce w gminie Oława – Uchw., Nr 56, poz. 913.
91. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Górka –Piastów Śląskich
w Głogowie – Uchw., Nr 59, poz. 934.
92. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 31 w Lubinie – Uchw., Nr 60, poz. 947.
93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 34 w Lubinie – Uchw., Nr 60, poz. 948.
94. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 36 w Lubinie – Uchw., Nr 60, poz. 949.
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95.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 37 w Lubinie – Uchw., Nr 60, poz. 950.

96.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części Klina Stabłowickiego we Wrocławiu
– Uchw., Nr 64, poz. 996.

97.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Głębowice, gmina
Wińsko – Uchw., Nr 64, poz. 1009.

98.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Bolesławiecką, ul. Parkową,
torami PKP oraz ul. 1 Maja, na terenie miasta Lubin – Uchw., Nr 70, poz. 1104.

99.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar kompleksu Łysa Góra w Bielawie
– Uchw., Nr 70, poz. 1108.

100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zielnej w Świdnicy –
Uchw., Nr 70, poz. 1111.
101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie
wsi Olszyniec w gminie Walim – Uchw., Nr 73, poz. 1161.
102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica,
gmina Walim – Uchw., Nr 73, poz. 1162.
103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na północ
ul. I. Chrzanowskiego w obrębie Karłowice we Wrocławiu – część B – Uchw., Nr 74, poz. 1176.
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104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Krzyki we
Wrocławiu – Uchw., Nr 75, poz. 1193
105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krotoszyńskiej we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 75, poz. 1194.
106. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica
oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu – Uchw., Nr 75, poz. 1195.
107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu produkcyjnego „Za torami” w obrębie
Wykroty, gmina Nowogrodziec – Uchw., Nr 76, poz. 1215.
108. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Wrzosówka –
Uchw., Nr 77, poz. 1242.
109. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Borzygniew, gmina Mietków – Uchw., Nr 81,
poz. 1301.
110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chwałków, gmina Mietków – Uchw., Nr 81,
poz. 1302.
111. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dzikowa, gmina Mietków – Uchw., Nr 81,
poz. 1303.
112. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Proszkowice, gmina Mietków – Uchw., Nr 81,
poz. 1304.
113. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stróża, gmina Mietków – Uchw., Nr 81,
poz. 1305.
114. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EuroPark Wisłosan” w gminie Kobierzyce, obręb Biskupice Podgórne – Uchw., Nr 81, poz. 1309.
115. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych –
Uchw., Nr 82, poz. 1318.
116. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka szlaku kolejowego „Zebrzydowa –
Węgliniec”, gmina Węgliniec – Uchw., Nr 86, poz. 1440.
117. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej strefy ochronnej HM Legnica
– rejon ulicy Myśliwskiej w Legnicy – Uchw., Nr 87, poz. 1475.
118. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Bielańskiej w Legnicy
– Uchw., Nr 87, poz. 1476.
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119. Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów – Uchw., Nr 87,
poz. 1478.
120. Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mielęcin, gmina Żarów – Uchw., Nr 87,
poz. 1479.
121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno – mieszkaniowej
położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca – Uchw., Nr 87, poz. 1481.
122. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Sokolec – Uchw.,
Nr 87, poz. 1482.
123. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Suchy Dwór, gmina
Żórawina – Uchw., Nr 87, poz. 1483.
124. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rzeplin, gmina Żórawina –
Uchw., Nr 87, poz. 1484.
125. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki Nr 103 położonej w Serbach gmina Głogów,
przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej – Uchw., Nr 87, poz. 1485.
126. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod realizację
drogowego obejścia miasta Świdnicy – Uchw., Nr 87, poz. 1487.
127. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wilków oraz
części wsi Pszenno, gmina Świdnica – Uchw., Nr 87, poz. 1488.
128. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łużyckiej w zakresie
jednostki bilansowej 2TDL1/2(Z1/2) – Uchw., Nr 88, poz. 1498.
129. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin – Uchw., Nr 89, poz. 1535.
130. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu projektowanej obwodnicy miasta Trzebnica
łączącej drogę krajową Nr 5 z drogą krajową Nr 15 oraz terenów przyległych w rejonie wsi Nowego
Dworu i wsi Księginice – Uchw., Nr 90, poz. 1542.
131. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Pieszyc – Uchw., Nr 90,
poz. 1549.
132. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów Wielki, gmina Mietków – Uchw., Nr 90,
poz. 1558.
133. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Milin, gmina Mietków – Uchw., Nr 90, poz. 1559.
134. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piława, gmina Mietków – Uchw., Nr 90,
poz. 1560.
135. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ujów, gmina Mietków – Uchw., Nr 90, poz. 1561.
136. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce, gmina Mietków – Uchw., Nr 90,
poz. 1562.
137. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 91, poz. 1574.
138. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare II, we
Wrocławiu – Uchw., Nr 92, poz. 1577.
139. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Góry Wszystkich Świętych
w Nowej Rudzie – Uchw., Nr 92, poz. 1580.
140. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice
Stare II we Wrocławiu – Uchw., Nr 92, poz. 1587.
141. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Północne we
Wrocławiu – Uchw., Nr 92, poz. 1588.
142. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare I i III,
we Wrocławiu – Uchw., Nr 92, poz. 1589.
143. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi
Bartnica – Uchw., Nr 92, poz. 1593.
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144. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Sikorskiego” w Świdnicy
dla działki Nr 1/4 i części dz. 1/14 AM 3, obręb 1, położonych przy ul. Sikorskiego – Uchw., Nr 93,
poz. 1599.
145. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla rejonu Kraszowic
i ul. Śląskiej – Uchw., Nr 93, poz. 1600.
146. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki
bilansowej 97 ZP – Uchw., Nr 95, poz. 1633.
147. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa w zakresie jednostki
bilansowej 97 ZP – Uchw., Nr 95, poz. 1634.
148. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Rumiankową
i Rezedową na osiedlu Żerniki we Wrocławiu – część B – Uchw., Nr 98, poz. 1675.
149. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu miejsca obsługi podróżnych i terenu zabudowy
mieszkalno – rekreacyjnej we wsi Laski w granicach działek ewidencyjnych Nr 599/15 i 601, gmina Złoty
Stok – Uchw., Nr 98, poz. 1678.
150. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domanice, gmina Mietków – Uchw., Nr 98,
poz. 1697.
151. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Maniów i Maniów Mały, gmina Mietków –
Uchw., Nr 98, poz. 1698.
152. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mietków, gmina Mietków – Uchw., Nr 98,
poz. 1699.
153. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Błękitnej we wsi Bielany
Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 98, poz. 1700.
154. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina, gmina Żórawina
– Uchw., Nr 98, poz. 1701.
155. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Milejowice, gmina
Żórawina – Uchw., Nr 98, poz. 1702.
156. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Hożej i Kujawskiej w Złotoryi
– Uchw., Nr 101, poz. 1728.
157. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowo – zachodniej części
obrębu Biskupice Podgórne, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 101, poz. 1734.
158. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru projektowanej drogi wojewódzkiej
w obrębie Małuszów, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 101, poz. 1735.
159. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla działki Nr 98/70 obręb Nr 5
Przedmieście w Jaworze przy ul. Wieniawskiego – Uchw., Nr 102, poz. 1739.
160. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ulic: Rynek – Stare Miasto,
Plac Wolności, Park Pokoju do ulicy Narutowicza – Uchw., Nr 102, poz. 1740.
161. Sprostowanie oczywistej pomyłki w uchwale Nr XXI/154/2004 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia
24 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
Ziębice – rejon ul. Mokrej i Wałowej – Uchw., Nr 106, poz. 1783.
162. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów – Jaszkotle, gmina Kąty
Wrocławskie – Uchw., Nr 106, poz. 1784.
163. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Olszany, gmina Kąty
Wrocławskie – Uchw., Nr 106, poz. 1788.
164. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Suchy Dwór, gmina Żórawina – Uchw.,
Nr 106, poz. 1798.
165. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy
Wrocławskiej w środkowej części wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 106,
poz. 1800.
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166. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy
ul. Bolesława Chrobrego w Piławie Górnej – Uchw., Nr 108, poz. 1820.
167. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin – Uchw., Nr 108, poz. 1825.
168. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Marcinowice, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 108, poz. 1826.
169. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 108, poz. 1827.
170. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 108, poz. 1828.
171. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie – Uchw., Nr 112,
poz. 1856.
172. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów – obręb Włóki – Uchw.,
Nr 112, poz. 1866.
173. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Biała, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 112, poz. 1867.
174. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sady, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 112, poz. 1868.
175. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 112, poz. 1869.
176. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy i urządzeń usługowo –
rekreacyjnych położonych w obrębie wsi Dziećmorowice ( Rusinowa), gmina Walim – Uchw., Nr 112,
poz. 1873.
177. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
położonego w obrębie wsi Rzeczka, gmina Walim – Uchw., Nr 112, poz. 1874.
178. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin – Uchw., Nr 112,
poz. 1876.
179. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru określonego uchwałą, na terenie miasta
Świdnicy – Uchw., Nr 114, poz. 1890.
180. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowa w gminie Długołęka w części
dotyczącej działki Nr 68/10 w obrębie Borowa – Uchw., Nr 114, poz. 1895.
181. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Góra – Uchw., Nr 115, poz. 1901.
182. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 33 –
Uchw., Nr 116, poz. 1903.
183. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ul. Bema, ul. M. Skłodowskiej –
Curie, ul. 1 Maja oraz terenami PKP i ZOZ w Lubinie – Uchw., Nr 116, poz. 1904.
184. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w kwartale ulic: Zgorzelecka –
Łokietka – Mazowiecka – Orla – pl. Piastowski w Bolesławcu – Uchw., Nr 116, poz. 1905.
185. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Stadionu Olimpijskiego we
Wrocławiu – Uchw., Nr 116, poz. 1906.
186. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dolnośląskiej w Jeleniej Górze –
Uchw., Nr 116, poz. 1907.
187. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka dróg krajowych Nr 5 i Nr 8 położonego
w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 116, poz. 1915.
188. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami
Malinową, Ogrodową i Agrestową we wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 116,
poz. 1916.
189. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – środkowej części Regionalnej
Strefy Rozwoju Przedsiębiorczości „Węzeł Bielański” w obrębie Bielany Wrocławskie, gmina
Kobierzyce – Uchw., Nr 116, poz. 1917.
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190. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy
Motylkowej w północnej części wsi Wysoka, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 116, poz. 1918.
191. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego we wsi Biała Woda, gmina Bystrzyca
Kłodzka – Uchw., Nr 120, poz. 1953.
192. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin – Uchw., Nr 122,
poz. 1976.
193. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Biedrzychów, gmina Strzelin
– Uchw., Nr 122, poz. 1977.
194. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa
a obwodnicą miejską w Bielawie – Uchw., Nr 122, poz. 1980.
195. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w rejonie obwodnicy w mieście Bielawa
– Uchw., Nr 122, poz. 1981.
196. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłoda, gmina Żukowice – Uchw., Nr 122,
poz. 1993.
197. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie
Oława – Uchw., Nr 122, poz. 1997.
198. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, części obrębu Sulęcin –
Szostakowice – gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 127, poz. 2023.
199. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Ozorzyce, gmina Święta Katarzyna – Uchw.,
Nr 127 poz. 2024.
200. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Marcinkowice, gmina Oława –
Uchw., Nr 127 poz. 2025.
201. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydów, gmina Marcinowice – Uchw., Nr 127,
poz. 2027.
202. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kątki, gmina Marcinowice – Uchw., Nr 127,
poz. 2028.
203. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obsługi komunikacyjnej (parkingi)
i zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim – Uchw., Nr 127,
poz. 2032.
204. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim – Uchw., Nr 127, poz. 2033.
205. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
położonego przy ul. Kolonia Górna w Walimiu – Uchw., Nr 127, poz. 2034.
206. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Piotrowice, gmina Strzelin – Uchw.,
Nr 131, poz. 2049.
207. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dotycząca
powiększenia terenu eksploatacji złoża „Maria III” – Uchw., Nr 131, poz. 2050.
208. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dotycząca
projektowanego cmentarza komunalnego – Uchw., Nr 131, poz. 2051.
209. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Pieszyce w rejonie podnóża Gór:
Zamecznej i Grodzisko – Uchw., Nr 137, poz. 2101.
210. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dotycząca zespołu
rekreacyjnego w rejonie ul. Asnyka – Mickiewicza – Uchw., Nr 137, poz. 2103.
211. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Strzegom,
obejmujących obszar aktywności gospodarczej położony przy drodze krajowej Nr 5 – Uchw., Nr 137,
poz. 2107.
212. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniego Śródmieścia
Przemysłowego we Wrocławiu – część A – Uchw., Nr 137, poz. 2108.
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213. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie obszaru rozwoju Śródmieście we Wrocławiu
– Uchw., Nr 137, poz. 2109.
214. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Rogowskiej we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 137, poz. 2110.
215. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa
Śląska dla części jednostki urbanistycznej F – Uchw., Nr 137, poz. 2111.
216. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie przeciwpowodziowego wału
Kozanowskiego we Wrocławiu – Uchw., Nr 138, poz. 2127.
217. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część A, we
Wrocławiu – Uchw., Nr 138, poz. 2140.
218. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Lędzina, Żeleźniki,
Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów
niezabudowanych, na terenie gminy Krośnice – Uchw., Nr 138, poz. 2142.
219. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kłodzkiej
i Sosnowej w południowej części wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 139,
poz. 2169.
220. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice – Stradów, gmina Kąty
Wrocławskie – Uchw., Nr 143, poz. 2208.
221. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2,
E1, E2 w Głogowie – Uchw., Nr 146 ,poz. 2244.
222. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy przemysłowej i obsługi rolnictwa terenu
działki Nr 256/14, obręb Gierałtowice, gmina Złotoryja – Uchw., Nr 146, poz. 2258.
223. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Złotym Stoku w granicach działek ewidencyjnych Nr 276/2 i 276/3 – Uchw., Nr 148, poz. 2337.
224. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą
Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami
fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą
Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława
Wyspiańskiego w Kłodzku – Uchw., Nr 150, poz. 2379.
225. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pożarzysko, gmina Żarów – Uchw., Nr 151,
poz. 2384.
226. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta
Lubań – Uchw., Nr 151, poz. 2385.
227. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta –
Uchw., Nr 153, poz. 2397.
228. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 746 położonej w Czeszowie na obszarze
gminy Zawonia – Uchw., Nr 154 poz. 2429.
229. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w
gminie Oława – Uchw., Nr 154 poz. 2430.
230. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina – Uchw., Nr 154
poz. 2431.
231. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie
obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonego w
obrębie miasta Jaworzyna Śląska, przy ul. Świdnickiej – Uchw., Nr 161 poz. 2540.
232. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska w zakresie
obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego w obrębie miasta Jaworzyna Śląska, przy
ul. Świdnickiej 2a – Uchw., Nr 161, poz. 2541.
233. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania Osi Inkubacji
z Trasą Targową we Wrocławiu – Uchw., Nr 161, poz. 2551.
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234. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dobroszów, gmina Długołęka –
Uchw., Nr 161, poz. 2555.
235. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A” w gminie
Długołęka – Uchw., Nr 161, poz. 2556.
236. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy – tereny usług
i komunikacji z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – usługową – Uchw., Nr 162, poz. 2562.
237. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – tereny przemysłowe
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w kwartale zabudowy Wrocławska, Kamienna, Kościelna,
Ignacego, Daszyńskiego – Uchw., Nr 162, poz. 2563.
238. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Czeszowie na obszarze
gminy Zawonia – Uchw., Nr 162, poz. 2568.
239. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia – Uchw., Nr 162, poz. 2569.
240. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie Starego Jawora i Osiedla
Słowiańskiego – Uchw., Nr 163, poz. 2575.
241. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Potworów, Przyłęk i miasta Bardo –
Uchw., Nr 164, poz. 2583.
242. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie –
Uchw., Nr 164, poz. 2586.
243. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulic Piastowskiej i Szpitalnej
w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 164, poz. 2587.
244. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części zespołu urbanistycznego Złotniki we
Wrocławiu – Uchw., Nr 164, poz. 2598.
245. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie zespołu urbanistycznego Las
Osobowicki i południowej części Osobowickich Pól Irygacyjnych we Wrocławiu – Uchw., Nr 165,
poz. 2611.
246. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miliczu i w Kaszowie w części
obejmującej obszar miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem – Uchw., Nr 167, poz. 2621.
247. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego we wsi
Moskorzyn w gminie Polkowice – Uchw., Nr 167, poz. 2623.
248. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żelazny Most w gminie Polkowice –
Uchw., Nr 167, poz. 2624.
249. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w południowej części wsi Chwalisław, gmina
Złoty Stok – Uchw., Nr 167, poz. 2626.
250. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki E – Strefa Turystyczna
w Karpaczu – Uchw., Nr 167, poz. 2628.
251. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. J. Piłsudzkiego, rzeką
Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku – Uchw., Nr 169, poz. 2651.
252. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i obsługi komunikacyjnej (garaże) położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 169,
poz. 2657.
253. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-produkcyjnej
z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 169
poz. 2658.
254. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
położonego na terenie miasta Boguszów – Gorce – Uchw., Nr 169, poz. 2659.
255. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
położonego na terenie miasta Boguszów – Gorce – Uchw., Nr 169, poz. 2660.
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256. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego na terenie
miasta Boguszów – Gorce – Uchw., Nr 169, poz. 2661.
257. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo – usługowej
terenu działek Nr 391, 399, 401, 408, 412, 436, 443/1, 443/2, 450 i 451/2, obręb Spalona, gmina Kunice –
Uchw., Nr 170, poz. 2689.
258. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka –
część „C” – Uchw., Nr 170, poz. 2690.
259. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla terenu przemysłowego
zlokalizowanego w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego i Tadeusza Kościuszki na terenie miasta
Bolesławiec – Uchw., Nr 175, poz. 2704.
260. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska – Uchw., Nr 175,
poz. 2705.
261. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów uniwersalnych wsi Komorniki
w gminie Środa Sląska- Uchw., Nr 175, poz. 2706.
262. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla miejscowości Świętoszów –
Uchw., Nr 182, poz. 2792.
263. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Żwirowej we Wrocławiu –
Uchw., Nr 183, poz. 2796.
264. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Złotnickiej we Wrocławiu
– Uchw., Nr 183, poz. 2797.
265. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Klin Ratyński II
oraz fragmentu makrownętrza rzeki Bystrzycy we Wrocławiu – Uchw., Nr 183, poz. 2798.
266. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Kamiennogórskiej we
Wrocławiu – Uchw., Nr 183, poz. 2799.
267. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osady Zielonka, gmina Węgliniec – Uchw., Nr 189,
poz. 2837.
268. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary
Węgliniec), gmina Węgliniec – Uchw., Nr 189, poz. 2839.
269. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy – Zdroju dla działki
Nr 135 (AM – 6), obręb Pstrążna – Uchw., Nr 189, poz. 2840.
270. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 191, poz. 2864.
271. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Graniczna, gmina Strzegom –
Uchw., Nr 191, poz. 2865.
272. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo – usługowej dla terenu
działek Nr 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/7, 417/8 i 417/9 (część) Osiedla „Ziemnice II”, obręb
Grzybiany, gmina Kunice – Uchw., Nr 191, poz. 2874.
273. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary
Krzaczyna B – Uchw., Nr 193, poz. 2887.
274. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Łozina – część A, gmina Długołęka –
Uchw., Nr 198, poz. 2953.
275. Uchylenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obrębu wsi Łozina – część A, gmina Długołęka – Uchw., Nr 198, poz. 2954.
276. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 13 w Lubinie – Uchw., Nr 201, poz. 2967.
277. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 233/1 AM1 położonej w obrębie wsi
Ose, gmina Międzybórz – Uchw., Nr 206, poz. 3003.
278. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka szlaku kolejowego
E – 30 Obręb Radziechów, gmina Zagrodno – Uchw., Nr 206, poz. 3007.
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279. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi
Przystronie, gmina Łagiewniki – Uchw., Nr 206, poz. 3008.
280. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina, gmina Żórawina
– Uchw., Nr 209, poz. 3034.
281. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy i zagospodarowania rekreacyjnego
przy zbiorniku polderowym „Przeworno” w Przewornie – Uchw., Nr 209, poz. 3035.
282. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki
Nr 384/3, 432/2, 441, 454/3, 454/4, 454/5, 454/6 obręb Pobiedna – Uchw., Nr 214, poz. 3054.
283. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy stacji kolejowej
Bielany Wrocławskie w obrębie Ślęza, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 222, poz. 3159.
284. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicach:
Chrzanowskiej i Żernickiej w zachodniej części wsi Domasław, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 222,
poz. 3160.
285. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego się przy terenach kolejowych na
terenie miasta Środa Śląska – Uchw., Nr 223, poz. 3175.
286. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze
gminy Zawonia – Uchw., Nr 223, poz. 3188.
287. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
Nr 746 położonej w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia – Uchw., Nr 223, poz. 3189.
288. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia – Uchw., Nr 223, poz. 3190.
289. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów – obręb Tuszyn – Uchw.,
Nr 223, poz. 3192.
290. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów – obręb Książnica –
Uchw., Nr 223, poz. 3193.
291. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów – obręb Jędrzejowice –
Uchw., Nr 223, poz. 3194.
292. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części południowej wsi Koziniec w gminie Ząbkowice
Śląskie – Uchw., Nr 224, poz. 3206.
293. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Robotniczej
w południowej części wsi Kobierzyce – Uchw., Nr 224, poz. 3219.
294. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż projektowanej linii
energetycznej w obrębach Tyniec Mały, Domasław, Księginice, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 227,
poz. 3266.
295. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Domasław i Chrzanów,
gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 227, poz. 3267.
296. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Bielany
Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 227, poz. 3268.
297. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ulicach: Radosnej oraz
Sezamkowej w zachodniej części wsi Wysoka, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 227, poz. 3269.
298. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Krzyżowice –
Wierzbica ,gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 227, poz. 3270.
299. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Ogrodowej
we wschodniej części wsi Królikowice ,gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 227, poz. 3271.
300. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego wzdłuż linii
energetycznej w obrębie Żurawice – Uchw., Nr 227, poz. 3272.
301. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie wsi
Sobocisko w gminie Oława – Uchw., Nr 227, poz. 3273.

79
302. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kryniczno, gmina Środa Śląska – Uchw.,
Nr 228, poz. 3285.
303. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nowego portu lotniczego we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 228, poz. 3287.
304. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniego odcinka Łącznika Lotniskowego we
Wrocławiu – Uchw., Nr 228, poz. 3288.
305. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa
Piasek dla obszaru położonego między ul. Wita Stwosza, ul. Matejki, ul. Zofii Stryjeńskiej i Nad Kanałem
– Uchw., Nr 230, poz. 3318.
306. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru nad rzeką Ślęzą na północny zachód od mostu
Klecińskiego w obrębie Klecina we Wrocławiu – Uchw., Nr 230, poz. 3320.
307. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Opatowice oraz części
Makrownętrza Odry we Wrocławiu – Uchw., Nr 230, poz. 3321.
308. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia – Uchw.,
Nr 230, poz. 3330.
309. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu odcinka Trasy Czeskiej we Wrocławiu –
Uchw., Nr 231, poz. 3341.
310. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 108, AM 15 w Sycowie – Uchw.,
Nr 231, poz. 3344.
311. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Złotym Stoku
w granicach działki ewidencyjnej Nr 901/5 i części działek Nr 901/4, 111 i 112 – Uchw., Nr 232,
poz. 3371.
312. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w Złotym
Stoku w granicach działki ewidencyjnej Nr 492 i 493 – Uchw., Nr 232, poz. 3372.
313. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Modłowej
w Bolesławcu – Uchw., Nr 233, poz. 3398.
314. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Huby w rejonie ulicy
Hubskiej i Bocznej we Wrocławiu – Uchw., Nr 233, poz. 3403.
315. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części wsi Owsianka,
gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 234, poz. 3428.
316. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Olszany obejmującego
działkę Nr 944, gmina Strzegom – Uchw., Nr 236, poz. 3445.
317. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dla terenu dawnej wsi Piątnica –
Uchw., Nr 236, poz. 3446.
318. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar
Legnica – Uchw., Nr 236, poz. 3447.
319. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów – obszar B, gmina Lądek
Zdrój – Uchw., Nr 237, poz. 3473.
320. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzebieszowice – obszar B, gmina
Lądek Zdrój – Uchw., Nr 237, poz. 3474.
321. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna – Kopernika w Szklarskiej
Porębie – Uchw., Nr 237, poz. 3476.
322. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej we
wsi Chmieleń, gmina Lubomierz – Uchw., Nr 237, poz. 3478.
323. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów w gminie Milicz – Uchw.,
Nr 240, poz. 3538.
324. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bożanów w gminie Żarów – Uchw., Nr 241,
poz. 3540
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325. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pętli autobusowej w Kamionkach, gmina
Pieszyce – Uchw., Nr 242, poz. 3582.
326. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Szpitala w Pieszycach – Uchw., Nr 242,
poz. 3583.
327. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar
planistyczny Zabobrze III – rejon ulic : Jana Pawła II i Legnicka – Uchw., Nr 242, poz. 3590.
328. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 242, poz. 3591.
329. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy osiedla Maciejowa
w Jeleniej Górze w śladzie drogi krajowej Nr 3 – Uchw., Nr 242, poz. 3592.
330. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki Nr 546 położonej we wsi Jugowa, gmina
Dobromierz – Uchw., Nr 242, poz. 3613.
331. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obszarze wsi Walim, gmina
Walim – Uchw., Nr 242, poz. 3614.
332. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Beskidzkiej – Sosnowej –
Orkana w Wałbrzychu – Uchw., Nr 246, poz. 3660.
333. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze
– Uchw., Nr 246, poz. 3661.
334. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 112/4 i 112/5
położonych w miejscowości Suliradzice w gminie Krośnice – Uchw., Nr 246, poz. 3666.
335. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice w gminie
Chojnów – Uchw., Nr 247, poz. 3682.
336. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obszarze miasta Żarowa –
Uchw., Nr 249, poz. 3705.
337. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części obrębów Siechnice,
Kotowice i Groblice w gminie Święta Katarzyna – Uchw., Nr 249, poz. 3708.
338. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
położonego przy ulicy Ciernie w Świebodzicach – Uchw., Nr 253, poz. 3777.

produkcyjno-usługowej

339. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
położonego przy ulicy Ofiar Oświęcimskich w Świebodzicach – Uchw., Nr 253, poz. 3778.
340. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica – Uchw., Nr 253,
poz. 3783.
341. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica – Uchw.,
Nr 253, poz. 3784.
342. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy zachodniej granicy gminy Podgórzyn
w obrębie Staniszów – Uchw., Nr 253, poz. 3785.
343. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra wyznaczającego obszar górniczy gazu
ziemnego „Lipowiec” oraz „Lipowiec E” na terenie którego znajduje się wieś Osetno – Uchw., Nr 254,
poz. 3793.
344. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Motyczyn –
droga powiatowa Nr 2184 D w gminie Prochowice – Uchw., Nr 254, poz. 3794.
345. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy 11-go Listopada w Oławie –
Uchw., Nr 255, poz. 3804.
346. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy przemysłowej i obsługi rolnictwa terenu
działki Nr 256/14, obręb Gierałtowiec, gmina Złotoryja – Uchw., Nr 255, poz. 3815.
347. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy
Białych Goździków we Wrocławiu – Uchw., Nr 257, poz. 3826.
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348. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej
E-30 obręby Osetnica i Konradówka oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w części dotyczącej terenów położonych po obu stronach torów w obrębach Krzywa i Okmiany w gminie
Chojnów – Uchw., Nr 257, poz. 3830.
349. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta
Dzierżoniowa – Uchw., Nr 275, poz. 4173.
350. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Wojska Polskiego
w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 275, poz. 4174.
351. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Grzmiąca-obszar nad Potokiem Rybnym,
gmina Głuszyca – Uchw., Nr 275, poz. 4176.
352. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej
w Chwalisławiu w granicach działki ewidencyjnej Nr 365/52, gmina Złoty Stok – Uchw., Nr 275,
poz. 4177.
353. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług z towarzyszącą zabudową mieszkaniową
w Złotym Stoku, w granicach działek ewidencyjnych Nr: 4/1, 4/2, 312/11, 312/13 312/15, i 328 oraz
części działki Nr 4/3 – Uchw., Nr 275, poz. 4178.
354. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dzierżoniów-obręb Kiełczyn – Uchw.,
Nr 275, poz. 4179.
355. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górzec w gminie Strzelin – Uchw.,
Nr 276, poz. 4195.
356. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pęcz- Mikoszów – strefa aktywności ekonomicznej
w gminie Strzelin – Uchw., Nr 276, poz. 4196.
357. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna, gmina Olszyna – Uchw.,
Nr 277, poz. 4213.
358. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bożkowice, gmina Olszyna –
Uchw., Nr 277, poz. 4214.
359. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Świdnica, gmina Olszyna –
Uchw., Nr 277, poz. 4215.
360. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika wodnego Pielgrzymka w gminie
Pielgrzymka – Uchw., Nr 277, poz. 4218.
361. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Zgorzelcu pomiędzy
ul. Krańcową na zachodzie, ul. Armii Krajowej na północy, ul. Słowiańską na wschodzie i Osiedlem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na południu – Uchw., Nr 279, poz. 4247.
362. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Małe –działka Nr 110, gmina Czernica –
Uchw., Nr 279, poz. 4252.
363. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Biedrzychowice, gmina Olszyna –
Uchw., Nr 280 poz. 4266.
364. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Syców – obszar A” dla działki
Nr 26, Am 22 w Sycowie – Uchw., Nr 280, poz. 4267.
365. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaksin w gminie Borów – Uchw., Nr 280
poz. 4273.
GOSPODARKA ROLNA, RYBACWO
1.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie ogólnej powierzchni
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2006 – Rozp., Nr 90,
poz. 1540.
GOSPODARKA WODNA

1.

Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody z utworów trzeciorzędowych w Straszowicach, gmina Wołów,
powiat wołowski – Rozp., Nr 33, poz. 486.
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2.

Wyznaczenie aglomeracji Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary, Kudowa Zdrój, Lubin, Oleśnica,
Ołdrzychowice Kłodzkie, Pieszyce, Wałbrzych, Wąsosz, Wińsko, Zawonia, Żmigród, Żukowice – Rozp.,
Nr 53, poz. 871.

3.

Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Starym Wołowie, powiat Wołów – Rozp., Nr 66,
poz. 1050.

4.

Zmiana rozporządzenie nr 1/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody z utworów
trzeciorzędowych w Straszowicach, gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie – Rozp.,
Nr 74, poz. 1169.

5.

Zmiana rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Chocianów, Ciepłowody, Dobromierz,
Gaworzyce, Gądkowice, Grębocice, Kamieniec Ząbkowicki, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice,
Kotla, Łagiewniki, Marciszów, Mieroszów, Międzybórz, Międzylesie, Milicz, Niechlów, Niemcza, Pieńsk,
Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Radwanice, Ruszów, Skokowa, Sobótka, Stanowice, Sułów,
Środa Śląska, Święta Katarzyna, Zagrodno, Zawidów, Ziębice – Rozp.,Nr 98, poz. 1668.

6.

Wyznaczenie aglomeracji Wrocław – Rozp.,Nr 137, poz. 2099.

7.

Zmiana rozporządzenie Nr 03/2006 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
w Starym Wołowie, powiat Wołów w województwie dolnośląskim – Rozp., Nr 180, poz. 2763.

8.

Wyznaczenie aglomeracji: Boguszów – Gorce, Bystrzyca Kłodzka, Chwaliszów, Gromadka, Janowice
Wielkie, Jawor, Kostomłoty, Lądek Zdrój, Legnica, Legnickie Pole, Lubiąż, Nowa Ruda, Stronie Śląskie,
Wołów, Zgorzelec – Rozp., Nr 182, poz. 2784.

9.

Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów proterozomicznych w Piławie Górnej,
powiat dzierżoniowski w województwie dolnośląskim – Rozp., Nr 183, poz. 2794.

10. Zmiana rozporządzenia w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bardo, Jemielno, Kamienna Góra, Kowary,
Kudowa Zdrój, Lubin, Oleśnica, Ołdrzychowice Kłodzkie, Pieszyce, Wałbrzych, Wąsosz, Wińsko,
Zawonia, Żmigród, Żukowice – Rozp., Nr 197, poz. 2903.
11. Ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Chociemyśl, gmina Kotla, powiat
głogowski, województwo dolnośląskie – Uchw., Nr 221, poz. 3119.
12. Wykaz Spółek Wodnych i ich związków, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku
2006 – Obw., Nr 249, poz. 3715.
13. Wyznaczenie aglomeracji: Głogów, Mościsko, Podgórzyn, Polanica Zdrój, Świdnica, Udanin, Złoty Stok –
Rozp., Nr 252, poz. 3737.
14. Zmiana rozporządzenia w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów,
Dzierżoniów Miasto, Jelcz-Laskowice, Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka,
Piława Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów –
Rozp., Nr 260, poz. 3868.
HANDEL
1.

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego –
Uchw., Nr 17, poz. 276.

2.

Godziny otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie gminy
Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 634.

3.

Zmiana uchwały w sprawie godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, usługowych
i gastronomicznych na terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 635.

4.

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wołowskiegoUchw., Nr 44, poz. 693.

5.

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 73,
poz. 1167.

6.

Prowadzenie handlu poza targowiskami i wyznaczonymi miejscami na terenie miasta Świdnicy – Uchw.,
Nr 82, poz. 1313.
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7.

Ustalenie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołowskiego na rok 2006 – Uchw.,
Nr 88, poz. 1494.

8.

Warunki i zasady prowadzenia handlu na terenie miasta Kudowa – Zdrój poza targowiskiem miejskim –
Uchw., Nr 103, poz. 1759.

9.

Rozkład godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu milickiego – Uchw.,
Nr 114, poz. 1897.

10. Rozkład godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu bolesławieckiego –
Uchw., Nr 114, poz. 1898.
11. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych działających na
terenie powiatu milickiego – Uchw., Nr 120, poz. 1965.
12. Ustalenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
i usługowych dla ludności na terenie miasta Bielawa – Uchw., Nr 122, poz. 1979.
13. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenie dyżurów aptek w porze nocnej
na terenie powiatu polkowickiego – Uchw., Nr 137 poz. 2124.
14. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu legnickiego – Uchw., Nr 151, poz. 2394.
15. Zmiana uchwały z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego –
Uchw., Nr 162, poz. 2571.
16. Ustalenie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych
funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego – Uchw., Nr 163, poz. 2577.
17. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu lubińskiego – Uchw., Nr 175, poz. 2710.
18. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia
dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego – Uchw., Nr 206 poz. 3017.
19. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 242,
poz. 3622.
20. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej
na terenie Powiatu Polkowickiego – Uchw., Nr 275, poz. 4180.
INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA
1.

Realizacja inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Powiatu Strzelińskiego – Uchw., Nr 11, poz. 170.
KONSULTACJE SPOŁECZNE

1.

Przeprowadzenie wśród mieszkańców Bielawy konsultacji na temat zmiany nazwy Osiedla XXV – lecia
PRL na Osiedle Jana Pawła II. – Uchw., Nr 1, poz. 19.

2.

Tryb przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój konsultacji społecznych
w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy – Uchw., Nr 13, poz. 216.

3.

Tryb przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mirsk konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic
administracyjnych gminy – Uchw., Nr 19, poz. 306.

4.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Głuszyca – Uchw., Nr 26, poz. 375.

5.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektowanej zmiany granic administracyjnych
Gminy Świeradów – Zdrój – Powiat Lubański, Gminy i Miasta Mirsk – Powiat Lwówecki oraz zmiany
granic Powiatu Lubańskiego – Uchw., Nr 30, poz. 417.

6.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego – Uchw., Nr 34,
poz. 499.

7.

Zasady przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Modła w sprawie zmiany określenia
rodzaju miejscowości dla miejscowości Modła, gmina Jerzmanowa – Uchw., Nr 59, poz. 945.

8.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Oławy – Uchw., Nr 88, poz. 1504.
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9.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 88, poz. 1509.

10. Zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Głogów – Uchw., Nr 95, poz. 1650.
11. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznej z mieszkańcami Gminy Kondratowice – Uchw.,
Nr 95, poz. 1657.
12. Konsultacje z mieszkańcami Oławy na temat budowy obiektów handlowych o powierzchni powyżej
2000 m2 – Uchw., Nr 103, poz. 1761.
13. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ścinawa – Uchw., Nr 141, poz. 2182.
14. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 147, poz. 2297.
15. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Strzegom projektów statutów sołectw –
Uchw., Nr 155, poz. 2449.
16. Przyjęcie procedury konsultacji społecznych w sprawie wybranych zagadnień, na terenie gminy Długołęka
– Uchw., Nr 161, poz. 2554.
17. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – Uchw., Nr 186,
poz. 2813.
18. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Środa Śląska – Uchw.,
Nr 197, poz. 2928.
19. Określenie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców Miasta Bolesławiec –
Uchw., Nr 201, poz. 2968.
20. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Zgorzeleckiego – Uchw., Nr 214,
poz. 3051.
21. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Dzierżoniowa – Uchw., Nr 214, poz. 3056.
22. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 214,
poz. 3071.
23. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/47/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – Uchw., Nr 221, poz. 3121.
24. Zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 221,
poz. 3136.
25. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 224, poz. 3213.
26. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami przysiółka Bytnik w przedmiocie jego przekwalifikowania
z przysiółka wsi Przedmoście na wieś Bytnik – Uchw., Nr 227, poz. 3279.
27. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji organów gminy z mieszkańcami Gminy Lubawka – Uchw.,
Nr 242, poz. 3600.
28. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Głogowskiego – Uchw.,
Nr 249, poz. 3698.
29. Zasady przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Zofiówka w sprawie zmiany określenia
rodzaju miejscowości dla miejscowości Zofiówka w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 278, poz. 4232.
KULTURA
1.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie –
Gorcach – Uchw., Nr 1, poz. 2.

2.

Statut Ziębickiego Centrum Kultury – Uchw., Nr 1, poz. 8.

3.

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych
i sportowych, sposób ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenie Burmistrzowi Gminy i Miasta
Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości – Uchw., Nr 1, poz. 12.

4.

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwa Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadanie jej statutu – Uchw., Nr 1, poz. 24.
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5.

Przeznaczenie zrealizowanego projektu „Przebudowa budynku byłej szkoły na sale wielofunkcyjną
w miejscowości Grodziszcze” w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 3, poz. 65.

6.

Nadanie jednolitego tekstu Statutu Muzeum w Wałbrzychu – Uchw., Nr 11, poz. 185.

7.

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu – Uchw., Nr 14, poz. 242.

8.

Nadanie Statutu Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju – Uchw., Nr 17,
poz. 284.

9.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia instytucji
kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej – Uchw., Nr 30, poz. 418.

10. Zmiana uchwały dotyczącej zmiany Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini – Uchw., Nr 30,
poz. 433.
11. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie utworzenia instytucji
kultury pod nazwą Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej – Uchw., Nr 34, poz. 500.
12. Zasady korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Nowogrodziec – Uchw., Nr 35, poz. 567.
13. Zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Syców – dofinansowanych ze
środków unijnych – Uchw., Nr 36, poz. 569.
14. Nadanie imienia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy oraz zmiana jej Statutu – Uchw.,
Nr 42, poz. 630.
15. Zmiana w statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 68,
poz. 1081.
16. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 73, poz. 1145.
17. Zmiana uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie – Uchw.,
Nr 73, poz. 1146.
18. Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze – Uchw.,
Nr 78, poz. 1263.
19. Nadanie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach – Uchw., Nr 89,
poz. 1537.
20. Zmiana uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Strzegom im. E. Orzeszkowej – Uchw., Nr 92, poz. 1581.
21. Zmiana nazwy Samorządowej Instytucji Kultury pn. „Muzeum Sztolni Walimskich” na Samorządową
Instytucję Kultury „Sztolnie Walimskie – Uchw., Nr 122, poz. 1998.
22. Zmiany w Statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu – Uchw., Nr 131, poz. 2065.
23. Zmiana uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 8 września 2000 r. w sprawie przekształcenia
zakładu budżetowego o nazwie Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Sportu i Rekreacji w Wiązowie
w gminną instytucję o nazwie Wiązowskie Centrum Kultury – Uchw., Nr 137, poz. 2115.
24. Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie – Uchw., Nr 141, poz. 2194.
25. Zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu – Uchw., Nr 143, poz. 2219.
26. Zmiany w Statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu – Uchw., Nr 143, poz. 2220.
27. Zmiany w uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu – Uchw., Nr 147,
poz. 2291.
28. Statut Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie – Uchw., Nr 148, poz. 2338.
29. Zmiana uchwały Nr XV/113/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej
o nazwie „Gminny Ośrodek Kultury w Domaniowie” w gminną instytucje kultury o nazwie „Gminne
Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Domaniowie” – Uchw., Nr 151, poz. 2392.
30. Statut Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury – Uchw., Nr 154, poz. 2414.
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31. Powołanie Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Strzelinie oraz nadanie Statutu – Uchw., Nr 159, poz. 2520.
32. Zmiana Statutu Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 170,
poz. 2678.
33. Nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim statusu samorządowej instytucji kultury –
Uchw., Nr 182, poz. 2791.
34. Zmiana Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bogatyni im. „Polskich Noblistów” – Uchw.,
Nr 189, poz. 2843.
35. Statut Bogatyńskiego Ośrodka Kultury – Uchw., Nr 201, poz. 2976.
36. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu – Uchw., Nr 201, poz. 2979.
37. Statut Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu – Uchw., Nr 206, poz. 3001.
38. Statut Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach – Uchw., Nr 214,
poz. 3070.
39. Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu – Uchw., Nr 222, poz. 3162.
40. Utworzenia i nadanie statutu samorządowej instytucji kultury – Teatr Zdrojowy im. Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju – Uchw., Nr 225, poz. 3225.
41. Utworzenie i nadanie statutu samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego w Szczawnie Zdroju – Uchw., Nr 225, poz. 3226.
42. Statut Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach – Uchw., Nr 230, poz. 3331.
43. Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach – Uchw., Nr 234, poz. 3433.
44. Zmiana Statutu Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu – Uchw., Nr 236, poz. 3456.
45. Zmiana Statutu Domu Kultury w Środzie Śląskiej – Uchw., Nr 241, poz. 3557.
46. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach – Uchw., Nr 242, poz. 3618
47. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie – Uchw., Nr 247, poz. 3677.
48. Statut Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie – Uchw., Nr 253, poz. 3776.
49. Ustanowienie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
kultury oraz określenie zasad i trybu jej przyznawania – Uchw., Nr 255, poz. 3795.
50. Ustanowienie Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz
określenie zasad i trybu jej przyznawania – Uchw., Nr 255, poz. 3796.
51. Zasady i tryb przyznawania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego stypendiów w zakresie
twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury oraz ustalenie ich maksymalnej
wysokości – Uchw., Nr 255, poz. 3797.
MŁODZIEŻOWE RADY
1.

Wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec– Uchw., Nr 2, poz. 42.

2.

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelin i nadanie jej statutu – Uchw., Nr 88, poz. 1502.

3.

Zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim – Uchw., Nr 98, poz. 1687.

4.

Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich – Uchw., Nr 156, poz. 2473.

5.

Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich – Uchw.,
Nr 156, poz. 2474.

6.

Zmiana uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy – Uchw., Nr 197, poz. 2926.

7.

Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Oława – Uchw., Nr 214, poz. 3058.

8.

Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i nadania jej statutu
– Uchw., Nr 252, poz. 3748.
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NAZWY PLACÓW, MOSTÓW, PARKÓW, ROND I ULIC
1.

Nadanie nazwy nowej ulicy na terenie gminy Pieszyce– Uchw., Nr 1, poz. 14.

2.

Nadanie nazwy ulicy w mieście Żarów – Uchw., Nr 2, poz. 45.

3.

Nadanie nazwy ulicy we wsi Łażany, gmina Żarów – Uchw., Nr 2, poz. 46.

4.

Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Sobótka – Uchw., Nr 3, poz. 58.

5.

Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Sobótka – Uchw., Nr 3, poz. 59.

6.

Nadanie nazwy ulicy we wsi Nowiny w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 3, poz. 72.

7.

Nadanie nazwy „Skwer Jana Pawła II” na części Placu Piastów w miejscowości Twardogóra – Uchw., Nr 4,
poz. 84.

8.

Ustalenie nazw ulic we wsiach Dobrzykowice i Ratowice, gmina Czernica – Uchw., Nr 4, poz. 101.

9.

Nadanie nazw ulicom we wsi Bogunów, gmina Żórawina – Uchw., Nr 8, poz. 154.

10. Nadanie nazwy ulicy w mieście Pieńsku – Uchw., Nr 11, poz. 186.
11. Nadanie nazw niektórym ulicom na obszarze miasta Legnicy – Uchw., Nr 13, poz. 211.
12. Zmiany w nazewnictwie ulic i placów miasta Legnicy – Uchw., Nr 13, poz. 212.
13. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Żmigród – Uchw., Nr 13, poz. 219.
14. Nadanie nazw ulicom położonym w Kunicach – Uchw., Nr 17, poz. 292.
15. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Serby, gmina Głogów – Uchw., Nr 19, poz. 310.
16. Nadanie nazwy ulicy w mieście Zawidowie – Uchw., Nr 21, poz. 352.
17. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice, gmina Oława – Uchw., Nr 28, poz. 404.
18. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Jaczkowice, gmina Oława – Uchw., Nr 28, poz. 405.
19. Nadanie nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 32, poz. 446.
20. Nadanie nazw ulic w mieście Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 33, poz. 494.
21. Nadanie nazwy drogom gminnym na terenie miasta Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 34, poz. 504.
22. Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Sobótka – Uchw., Nr 34, poz. 508.
23. Ustalenie nazwy ulicy w osadzie Raków, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 642.
24. Nadanie nazwy ulicy na terenie wsi Dobroszyce, gmina Dobroszyce – Uchw., Nr 43, poz. 689.
25. Nadanie nazw ulicom w mieście Syców, gmina Syców – Uchw., Nr 56, poz. 909.
26. Nadanie nazw ulic we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica – Uchw., Nr 59, poz. 944.
27. Nadanie nazwy placowi położonemu w Środzie Śląskiej – Uchw., Nr 61, poz. 971.
28. Nadanie nazw nowych ulic w mieście Prusice, gmina Prusice – Uchw., Nr 61, poz. 974.
29. Nadanie nazwy nowym ulicom w Złotoryi – Uchw., Nr 66, poz. 1054.
30. Nadanie nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 68, poz. 1080.
31. Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Walim – Uchw., Nr 70, poz. 1116.
32. Nadanie nazw ulic na terenie miasta Brzeg Dolny – Uchw., Nr 73, poz. 1156.
33. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Krośnice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 73, poz. 1165.
34. Nadanie nazwy placom na terenie miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 78, poz. 1247.
35. Nadanie nazwy ulicy we wsi Karwiany – Komorowice, gmina Żórawina – Uchw., Nr 78, poz. 1265.
36. Nadanie nazwy ulicom we wsi Żórawina, gmina Żórawina – Uchw., Nr 78, poz. 1266.
37. Nadanie nazwy ulicy we wsi Mnichowice, gmina Żórawina – Uchw., Nr 78, poz. 1267.
38. Nadanie nazwy ulicy we wsi Królikowice, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 80, poz. 1288.
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39. Nadanie nazwy ulicy we wsi Biskupice Podgórne, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 80, poz. 1289.
40. Nadanie nazw ulic we wsi Pruszowice, gmina Długołęka – Uchw., Nr 82, poz. 1336.
41. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia – Uchw., Nr 82, poz. 1337.
42. Nadanie nazw ulic w Pietrzykowicach, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 83, poz. 1342.
43. Nadanie nazw ulicom w miejscowości Osiek, gmina Lubin – Uchw., Nr 83, poz. 1350.
44. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Bystrzyca, gmina Oława – Uchw., Nr 83, poz. 1351.
45. Nadanie nazwy ulicy w Oławie – Uchw., Nr 85, poz. 1426.
46. Nadanie nazwy ulicy w Oławie – Uchw., Nr 85, poz. 1427.
47. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Oława – Uchw., Nr 85, poz. 1428.
48. Nadanie nazw ulic w rejonie osiedla „Nowy Górnik” w Oławie – Uchw., Nr 85, poz. 1429.
49. Nadanie nazwy ulicom na terenie miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 86, poz. 1462.
50. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Świebodzice – Uchw., Nr 86, poz. 1474.
51. Nadanie nazw ulicom we wsi Mnichowice, gmina Żórawina – Uchw., Nr 86, poz. 1490.
52. Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Niemcza – Uchw., Nr 88, poz. 1505.
53. Nadanie nazwy ulicom na terenie gminy i miasta Bogatynia – Uchw., Nr 89, poz. 1530.
54. Nadanie nazw ulicom w miejscowości Spalice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 89, poz. 1539.
55. Ustalenie nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie, gmina Czernica – Uchw., Nr 92, poz. 1596.
56. Nadanie nazw ulicom na terenie gminy Radwanice – Uchw., Nr 93, poz. 1620.
57. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Przemków – Uchw., Nr 95, poz. 1645.
58. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Oleśnicy, obręb Lucień – Uchw., Nr 98, poz. 1688.
59. Nadanie nazwy ulicy w mieście Świerzawa – Uchw., Nr 98, poz. 1694.
60. Nadanie nazwy nowym ulicom w Złotoryi – Uchw., Nr 101, poz. 1729.
61. Zmiana nazwy ulicy we wsi Pęgów, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 103, poz. 1760.
62. Pozbawienie nazw niektórych ulic położonych w Jeleniej Górze oraz zmiana przebiegu ul. Złotniczej –
Uchw., Nr 114, poz. 1891.
63. Nadanie nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 116, poz. 1910.
64. Nadanie nazwy ulicy w Mokronosie Górnym, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 116, poz. 1911.
65. Nadanie nazwy ulicy w Nowej Wsi Kąckiej, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 116, poz. 1912.
66. Nadanie nazwy ulicy we wsi Mysłakowice, gmina Mysłakowice – Uchw., Nr 116, poz. 1924.
67. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Bielawa – Uchw., Nr 122, poz. 1978.
68. Nadanie nazwy dla dwóch rond położonych na terenie miasta Wołowa – Uchw., Nr 122, poz. 1987.
69. Nadanie nazwy dla ulicy na terenie wsi Mojęcice, gmina Wołów – Uchw., Nr 122, poz. 1988.
70. Nadanie nazwy mostowi na terenie gminy Radków – Uchw., Nr 122, poz. 1989.
71. Nadanie nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 127, poz. 2036.
72. Nadanie nazwy ulicy we wsi Mędłów, gmina Żórawina – Uchw., Nr 127, poz. 2038.
73. Nadanie nazwy ulicy położonej w Kunicach – Uchw., Nr 137, poz. 2120.
74. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Gałów, gmina Miękinia – Uchw., Nr 137, poz. 2123.
75. Zmiana nazwy ulicy na terenie miasta Wrocław – Uchw., Nr 138, poz. 2131.
76. Nadanie nazw ulic w Sadowicach, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 139, poz. 2165.
77. Nadanie nazwy ulicy w Mokronosie Górnym, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 139, poz. 2166.
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78.

Nadanie nazwy ulicy w Małkowicach, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 139, poz. 2167.

79.

Nadanie nazwy ulicy w Zachowicach, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 139, poz. 2168.

80.

Zmiana nazwy części ulicy Czarnoleskiej, położonej na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 143,
poz. 2211.

81.

Nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym, położonym na osiedlu Czarne w Jeleniej Górze – Uchw.,
Nr 143, poz. 2212.

82.

Nadanie nazw ulic w rejonie osiedla „Nowy Górnik” w Oławie – Uchw., Nr 143, poz. 2223.

83.

Nadanie nazwy ulicy w Zębicach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 143, poz. 2227.

84.

Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice, gmina Oława – Uchw., Nr 143, poz. 2229.

85.

Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Międzyborze – Uchw., Nr 146, poz. 2243.

86.

Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Lutynia, gmina Miękinia – Uchw., Nr 146, poz. 2259.

87.

Ustalenie nazw ulic we wsi Czernica i Krzyków, gmina Czernica – Uchw., Nr 146, poz. 2277.

88.

Zmiana uchwały Nr X/54/95 Rady Gminy Czernica z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia nazw
ulic we wsiach: Chrząstawa Wielka, Dobrzykowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski, Łany, Ratowice,
Nadolice Wielkie, gmina Czernica – Uchw., Nr 146, poz. 2278.

89.

Nadanie nazwy ulicy Ks. Aleksego Styczka w obrębie Piława Dolna, gmina Dzierżoniów – Uchw.,
Nr 147, poz. 2313.

90.

Nadanie nazwy ulicom we wsi Domasław, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 147, poz. 2321.

91.

Nadanie nazwy ulicom we wsi Biskupice Podgórne, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 147, poz. 2322.

92.

Nadanie nazwy kompleksowi parkowemu na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 154,
poz. 2413.

93.

Nadanie nazwy ulicy w Mokronosie Dolnym, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 155, poz. 2456.

94.

Nadanie nazwy ulicom we wsi Żerniki Małe, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 155, poz. 2461.

95.

Nadanie nazwy ulicy w Obornikach Śląskich – Uchw., Nr 156, poz. 2478.

96.

Zmiana nazwy osiedla na terenie Jelcza-Laskowic – Uchw., Nr 156, poz. 2479.

97.

Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 161, poz. 2546.

98.

Nadanie nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice, gmina Trzebnica – Uchw., Nr 161,
poz. 2547.

99.

Zmiana w części uchwały Rady Gminy Głogów Nr XIV/128/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
nadania nazw ulicom w miejscowości Ruszowice, gmina Głogów – Uchw., Nr 161, poz. 2560.

100. Ustalenie nazw ulic na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 165, poz. 2612.
101. Zmiana nazwy ulicy w Ścinawie – Uchw., Nr 167, poz. 2629.
102. Nadanie nazwy ulicy we wsi Turów, gmina Żórawina – Uchw., Nr 167, poz. 2634.
103. Zmiana nazwy ulicy w Siechnicach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 180, poz. 2780.
104. Nadanie nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 193, poz. 2889.
105. Nadanie nazw ulic w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 193, poz. 2890.
106. Ustalenie nazw ulic we wsiach Wojnowice, Jeszkowice i Nadolice Wielkie, gmina Czernica – Uchw.,
Nr 193, poz. 2893.
107. Nadanie nazwy ulicom w obrębie wsi Stanowice i Marcinkowice, gmina Oława – Uchw., Nr 193,
poz. 2894.
108. Nadanie nazwy drodze gminnej na terenie miasta Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 197, poz. 2930.
109. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka – Uchw., Nr 197, poz. 2931.
110. Zmiana nazwy ulicy w obrębie 27 Śródmieście w Wałbrzychu – Uchw., Nr 197, poz. 2934.
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111. Ustalenie nazwy ulicy we wsi Szymanów, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 197, poz. 2940.
112. Nadanie nazwy ulicy we wsi Solna, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 197, poz. 2942.
113. Nadanie nazwy ulicy we wsi Chrzanów, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 197, poz. 2943.
114. Nadanie nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 197, poz. 2944.
115. Nadanie nazwy ulicy we wsi Wysoka, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 197, poz. 2945.
116. Nadanie nazwy ulicy we wsi Borów, gmina Borów – Uchw., Nr 206, poz. 3009.
117. Zmiana nazwy ulicy Bankowej, na terenie miasta Kudowa – Zdrój – Uchw., Nr 209, poz. 3029.
118. Nadanie nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnicy – Uchw., Nr 220, poz. 3108.
119. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie nadania imienia
Piotra Włostowica placowi wokół kościoła św Piotra i Pawła w Trzebnicy – Uchw., Nr 220, poz. 3109.
120. Nadanie nazwy ulicy położonej w Wołowie – Uchw., Nr 222, poz. 3157.
121. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia – Uchw., Nr 222, poz. 3166.
122. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Brzezina, gmina Miękinia – Uchw., Nr 222, poz. 3167.
123. Zmiana nazwy ulicy we wsi Wierzbna, gmina Żarów – Uchw., Nr 223, poz. 3176.
124. Zmiana uchwały w sprawie nadania nazw nowych ulic w Złotoryi – Uchw., Nr 22,3 poz. 3186.
125. Nadanie nazw ulicom w Dziuplinie, gmina Jelcz – Laskowice – Uchw., Nr 224, poz. 3214.
126. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Piechowice – Uchw., Nr 224, poz. 3217.
127. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/232/05 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku – Uchw., Nr 225, poz. 3229.
128. Nadanie nowo wybudowanej ulicy w Kowarach nazwy Władysława II Jagiellończyka – Uchw., Nr 225,
poz. 3237.
129. Nadanie nazwy ulicy w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 227, poz. 3264.
130. Nadanie nazwy ulicy w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 227, poz. 3265.
131. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Serby, gmina Głogów – Uchw., Nr 227, poz. 3278.
132. Nadanie nazw ulicom w miejscowości Osiek, gmina Lubin – Uchw., Nr 227, poz. 3281.
133. Nadanie nazw ulicom położonym w Wołowie – Uchw., Nr 228, poz. 3293.
134. Nadanie nazwy skweru i zmiany nazwy ulicy w Wołowie – Uchw., Nr 228, poz. 3294.
135. Nadanie nazwy bulwarowi oraz ulicy na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 228, poz. 3300.
136. Nadanie nazwy ulicy położonej w Kunicach – Uchw., Nr 230, poz. 3339.
137. Nadanie nazwy ulicy w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 231, poz. 3353.
138. Nadanie nazwy ulicy w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 231, poz. 3354.
139. Nadanie nazwy ulicy w Zachowicach, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 231, poz. 3355.
140. Nadanie nazwy ulicy w Radwanicach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 231, poz. 3367.
141. Nadanie nazwy drodze we wsi Szklary Dolne, gmina Chocianów – Uchw., Nr 232, poz. 3383.
142. Ustalenie nazw ulic we wsi Pierwoszów, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 232, poz. 3392.
143. Ustalenie nazwy ulicy we wsi Kryniczno, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 232, poz. 3393.
144. Nadanie nazw ulicom we wsi Tyniec Mały, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 232, poz. 3397.
145. Nadanie nazw ulicom w rejonie ulicy „Nowy Otok” w Oławie – Uchw., Nr 234, poz. 3416.
146. Nadanie nazw ulicom w rejonie ulicy „Nowy Otok” w Oławie – Uchw., Nr 234, poz. 3417.
147. Nadanie nazw ulicom w rejonie ulicy „Nowy Otok” w Oławie – Uchw., Nr 234, poz. 3418.
148. Nadanie nazwy ulicy we wsi Krotoszyce – Uchw., Nr 234, poz. 3437.
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149. Nadanie nazwy ulicy na terenie osiedla domków letniskowych położonych nad akwenem wodnym koło
miejscowości Sieniawka, gmina Łagiewniki – Uchw., Nr 236, poz. 3457.
150. Nadanie nazwy ulicy na terenie wsi Wioska w gminie Syców – Uchw., Nr 237, poz. 3477.
151. Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Prochowice – Uchw., Nr 237, poz. 3481.
152. Zmiany dotychczasowej nazwy parku zwanego Parkiem Centralnym w Lądku Zdroju – Uchw., Nr 238,
poz. 3491.
153. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Rzeszotary, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 238, poz. 3496.
154. Nadanie nazw ulicom we wsi Galowice, gmina Żórawina – Uchw., Nr 238, poz. 3499.
155. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Głogowa – Uchw., Nr 241, poz. 3552.
156. Nadanie nazwy skweru na osiedlu Śródmieście w Głogowie – Uchw., Nr 241, poz. 3553.
157. Nadanie nazw ulic na terenie miasta Przemków – Uchw., Nr 241, poz. 3556.
158. Nadanie nazwy placowi w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 241, poz. 3558.
159. Nadanie nazwy ulicy położonej w gminie Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 241, poz. 3566.
160. Nadanie nazw ulic we wsi Chrząstawa Wielka, gmina Czernica – Uchw., Nr 241, poz. 3575.
161. Nadanie nazwy nowym ulicom w mieście Chojnowie – Uchw., Nr 242, poz. 3598.
162. Ustalenie nazw ulic na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 247, poz. 3672.
163. Ustalenie nazwy ulicy na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 247, poz. 3673.
164. Ustalenie nazw ulic w miejscowości Jordanów Śląski – Uchw., Nr 247, poz. 3687.
165. Nadanie nazwy Błonia Trzebnickie placowi na terenie miasta Trzebnica – Uchw., Nr 253, poz. 3779.
166. Nadanie nazwy ulicy na terenie gminy Bogatynia – Uchw., Nr 253, poz. 3780.
167. Nadanie nazwy ulicy w Srebrnej Górze w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 276, poz. 4202.
168. Nadanie nazwy ulicy we wsi Bąki, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 279, poz. 4254.
169. Nadanie nazw ulic w obrębie wsi Stanowice, gmina Oława – Uchw., Nr 279, poz. 4255.
NIEPEŁNOSPRAWNI
1.

Uzupełnienie składu Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Wrocławskiego – O.,
Nr 13, poz. 233.

2.

Ogłoszenie Prezydenta Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na
członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legnicy – O., Nr 46,
poz. 746.

3.

Ogłoszenie Starosty Strzelińskiego z dnia 22 maja 2006 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na
członków w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Strzelinie – O., Nr 120, poz. 1967.

4.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłaszania
kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – O., Nr 155,
poz. 2469.

5.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zgłaszania
kandydatów na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – O., Nr 206,
poz. 3018.

6.

Ogłoszenie Starosty Wrocławskiego w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych – O., Nr 236, poz. 3467.

7.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie uzupełnienia składu powiatowej rady do spraw osób
niepełnosprawnych – O., Nr 255, poz. 3818.

8.

Ogłoszenie Starosty Lubańskiego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej
Rady d.s. Osób Niepełnosprawnych – O., Nr 280, poz. 4278.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
1.

Uznanie drzew za pomniki przyrody na terenie gminy Mirsk – Uchw., Nr 1, poz. 23.

2.

Uznanie za pomnik przyrody na terenie gminy Wąsosza – Uchw., Nr 3, poz. 56.

3.

Uznanie obiektów przyrody ożywionej za pomniki przyrody na terenie miasta Lubina – Uchw., Nr 8,
poz. 141.

4.

Uznanie za rezerwat przyrody „Czarne Stawy” – Rozp., Nr 87, poz. 1472.

5.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór
Sowich – Rozp., Nr 101, poz. 1718.

6.

Zdjęcie ochrony prawnej z obiektów uznanych za pomniki przyrody na terenie miasta Trzebnica – Uchw.,
Nr 147, poz. 2295.

7.

Obwieszczenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zamieszczenia informacji o działalności Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2005 w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 148, poz. 2352.

8.

Uznanie drzew za pomniki przyrody na terenie miasta Chojnów – Uchw., Nr 154, poz. 2417.

9.

Utworzenie użytku ekologicznego o nazwie „Stawy Młyńsko”, gmina Mirsk – Uchw., Nr 180, poz. 2785.

10. Uznanie za pomnik przyrody ożywionej i zniesienia formy ochrony przyrody, na terenie miasta Świebodzice
– Uchw., Nr 191, poz. 2868.
11. Uznanie za użytek ekologiczny obszaru „Stara Piaskownia” na terenie wsi Skałka, gmina Kąty Wrocławskie
– Uchw., Nr 197, poz. 2924.
12. Zmiana uchwały Nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody ożywionej i zniesienia formy ochrony przyrody – Uchw., Nr 220, poz. 3100.
13. Ustanowienie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego na terenie gminy Bardo – Uchw., Nr 221, poz. 3129.
14. Uznanie za pomnik przyrody nieożywionej głazu narzutowego na terenie gminy Bardo – Uchw., Nr 221,
poz. 3130.
15. Utworzenie użytku ekologicznego o nazwie „Stawy Młyńsko” w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 230,
poz. 3322.
16. Utworzenie użytków ekologicznych w gminie Góra – Uchw., Nr 233, poz. 3399.
17. Ustanowienie pomników przyrody w mieście Głogów – Uchw., Nr 241, poz. 3551.
18. Uznanie za pomniki przyrody dębu szypułkowego (Quercus robur) rosnącego przy ul. Wybrzeże L. Pasteura
1-7 – Uchw., Nr 247, poz. 3674.
19. Uznanie za pomniki przyrody miłorzębu dwuklapowego (Gingo biloba) rosnącego przy ul. Wybrzeże
L. Pasteura 1-7 – Uchw., Nr 247, poz. 3675.
20. Uznanie za pomniki przyrody bluszczu pospolitego (Hedera helix) rosnącego przy ul. Wybrzeże L. Pasteura
1-7 – Uchw., Nr 247, poz. 3676.
21. Park Krajobrazowy „ Dolina Bystrzycy” – Rozp., Nr 252, poz. 3735.
22. Utworzenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” – Rozp., Nr 252, poz. 3736.
23. Ustanowienie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, znajdujących się na terenie województwa
dolnośląskiego – Rozp., Nr 253, poz. 3768.
ORGANIZACJA WŁASNEJ JEDNOSTKI
1.

Nadanie Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiego we Wrocławiu – Uchw., Nr 243, poz. 3626.
OŚWIATA

1.

Zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat
Oławski finansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu
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państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Uchw., Nr 2,
poz. 34.
2.

Regulamin określający dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez
Gminę Karpacz – Uchw., Nr 2, poz. 36.

3.

Przyznawanie dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach prowadzonych przez Gminę Czarny Bór – Uchw., Nr 2, poz. 48.

4.

Ustalenie tygodniowego wymiaru zajęć w ramach etatu nauczyciela o różnym pensum zatrudnionego
w placówkach oświatowych Gminy Przeworno – Uchw., Nr 3, poz. 66.

5.

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat,
funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
obowiązującego w 2006 roku – Uchw., Nr 3, poz. 67.

6.

Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów na terenie
gminy Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 3, poz. 71.

7.

Regulamin dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Góra – Uchw., Nr 4, poz. 85.

8.

Regulamin określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 4, poz. 97.

9.

Ustalenie na 2006 rok regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym –
Uchw., Nr 7, poz. 124.

10. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego w 2006 roku na terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 7, poz. 128.
11. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2006 – Uchw., Nr 7, poz. 135.
12. Zmiana uchwały Nr XXXV/185/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2006 – Uchw.,
Nr 7, poz. 136.
13. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu – Uchw., Nr 13, poz. 205.
14. Ustalenie zasad udzielania stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski – Uchw., Nr 13, poz. 206.
15. Uchylenie uchwał: Nr IV/28/2003 Rady Gminy w Olszynie z dnia 18 czerwca 2003 r., Nr VII/37/2003 Rady Gminy
w Olszynie z dnia 22 października 2003 r., Nr IV/42/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie gospodarowania odpisem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli –
Uchw., Nr 13, poz. 214.
16. Regulamin określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku
mieszkaniowego w gminie Prochowice – Uchw., Nr 13, poz. 220.
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17. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na
terenie powiatu wołowskiego – Uchw., Nr 17, poz. 273.
18. Regulamin dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Góra – Uchw., Nr 17, poz. 277.
19. Regulamin wynagradzania nauczycieli na terenie gminy Lubawka w 2006 roku – Uchw., Nr 17, poz. 279.
20. Ustalenie na rok 2006 r. regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia na terenie miasta Pieszyce – Uchw., Nr 17, poz. 280.
21. Zmiana uchwały Nr XIV/76/04 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych – Uchw., Nr 17,
poz. 281.
22. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do
kompetencji Gminy Wałbrzycha jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja –
Uchw., Nr 17, poz. 282.
23. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie miasta Kudowa Zdrój –
Uchw., Nr 17, poz. 283.
24. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za warunki pracy, nagród ze specjalnego
funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy na terenie gminy Niemcza – Uchw.,
Nr 17, poz. 285.
25. Wysokość oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 17, poz. 290.
26. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na terenie Powiatu Lubańskiego –
Uchw., Nr 19, poz. 302.
27. Ustalenie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach
Gminy Wąsosz – Uchw., Nr 19, poz. 304.
28. Ustalenie zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych oraz obowiązkowego czasu pracy pedagoga szkolnego – na terenie gminy Przeworna –
Uchw., Nr 19, poz. 309.
29. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na
terenie gminy Cieszków – Uchw., Nr 19, poz. 312.
30. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze na terenie gminy Lubań – Uchw., Nr 19,
poz. 313.
31. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2006 – Uchw., Nr 19,
poz. 314.
32. Regulamin określający na rok 2006 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania
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wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Ząbkowicki – Uchw., Nr 20, poz. 332.
33. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
w 2006 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego – Uchw., Nr 20, poz. 333.
34. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżów Sudecki
w 2006 roku – Uchw., Nr 20, poz. 334.
35. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce – Uchw.,
Nr 20, poz. 335.
36. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz nagród ze
specjalnego funduszu, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego w 2006 roku na terenie gminy Wińsko – Uchw., Nr 20, poz. 340.
37. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku na
terenie gminy Brzeg Dolny – Uchw., Nr 21, poz. 344.
38. Regulamin określający wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki
ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jawor – Uchw., Nr 21, poz. 345.
39. Określenie dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Legnicę regulaminu ustalającego
wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 21, poz. 346.
40. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2006 roku na terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 21, poz. 347.
41. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych prze Gminę Miejską Głogów – Uchw., Nr 21, poz. 349.
42. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku
mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2006 rok na terenie gminy Przemków – Uchw.,
Nr 21, poz. 350.
43. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów na rok 2006 – Uchw., Nr 21, poz. 353.
44. Zasady wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków na terenie gminy Głogów – Uchw., Nr 21, poz. 355.
45. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2006 roku na terenie gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 21, poz. 356.
46. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
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opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych –
Uchw., Nr 21, poz. 358.
47. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli na
terenie powiatu bolesławieckiego – Uchw., Nr 27, poz. 376.
48. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawanie dodatków do
wynagrodzenia w 2006 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
prowadzonych przez Powiat Głogowski – Uchw., Nr 27, poz. 377.
49. Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Międzylesie, zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Uchw., Nr
27, poz. 378.
50. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie
miasta i gminy Syców, regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego –
Uchw., Nr 27, poz. 380.
51. Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawanie
nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 27, poz. 384.
52. Regulamin przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach
organizacyjnych oświaty w gminie miejskiej Oława – Uchw., Nr 27, poz. 385.
53. Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja,
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego
funduszu nagród – Uchw., Nr 27, poz. 386.
54. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara
Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród – Uchw., Nr 27, poz. 389.
55. Zmiana uchwały Nr XXIII/118/05 Rady Gminy Cieszków z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – Uchw., Nr 27, poz. 390.
56. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu
specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Lubin na 2006 r – Uchw., Nr 27, poz. 391.
57. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, na terenie powiatu bolesławieckiego – Uchw., Nr 28, poz. 393.
58. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu
Kamiennogórskiego, na 2006 rok – Uchw., Nr 28, poz. 394.
59. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczanie i wypłacanie
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz określenie
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tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji w jednostkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz – Laskowice – Uchw., Nr 28, poz. 396.
60. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok
budżetowy 2006, na terenie gminy Lubań – Uchw., Nr 28, poz. 402.
61. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do
wynagrodzenia, innych dodatków oraz tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród,
dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat
Kłodzki w roku 2006 – Uchw., Nr 30, poz. 415.
62. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 2 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, na terenie powiatu
lubińskiego – Uchw., Nr 30, poz. 416.
63. Regulamin udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie gminy
Brzeg Dolny – Uchw., Nr 30, poz. 421.
64. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania
nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
Gminy Bolesławie – Uchw., Nr 30, poz. 425.
65. Regulamin wynagradzania nauczycieli na terenie gminy Mysłakowice – Uchw., Nr 30, poz. 427.
66. Kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wojcieszów, oraz sposób podziału środków na
te nagrody pomiędzy organ prowadzący a dyrektorów szkół – Uchw., Nr 32, poz. 445.
67. Regulamin wynagrodzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 r. w części
należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i
gimnazja – Uchw., Nr 32, poz. 447.
68. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych
jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagradzania – Uchw., Nr 33, poz. 491.
69. Regulamin określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec – Uchw., Nr 33, poz. 492.
70. Regulamin warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni
awansu zawodowego na terenie gminy Domaniów – Uchw., Nr 33, poz. 495.
71. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na
terenie powiatu górskiego – Uchw., Nr 34, poz. 498.
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72. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na
terenie gminy Jemielno – Uchw., Nr 34, poz. 509.
73. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami
organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego – Uchw., Nr 35, poz. 514.
74. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla studentów na terenie powiatu wrocławskiego – Uchw., Nr 35, poz. 515.
75. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli na
terenie powiatu wrocławskiego – Uchw., Nr 35, poz. 516.
76. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze na terenie powiatu wrocławskiego – Uchw., Nr 35, poz. 517.
77. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Męcinka na rok 2006 – Uchw., Nr 35,
poz. 523.
78. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2006 – Uchw., Nr 35,
poz. 525.
79. Określenie dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce regulaminu
ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 35, poz. 527.
80. Określenie dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Chojnów regulaminu ustalającego
wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego oraz
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 35, poz. 531.
81. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2006 roku na terenie gminy Kamienna Góra – Uchw., Nr 35,
poz. 532.
82. Utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Stanisława Marusarza w Miłkowie, gmina Podgórzyn –
Uchw., Nr 35, poz. 534.
83. Ustalenie regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu
Oławskiego na rok 2006 – Uchw., Nr 36, poz. 562.
84. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także
wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Środa Śląska w 2006 roku – Uchw., Nr 36, poz. 565.
85. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagradzania na terenie gminy
Żmigród – Uchw., Nr 36, poz. 568.
86. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na terenie gminy Oława –
Uchw., Nr 38, poz. 582.
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87.

Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na terenie gminy Oława
– Uchw., Nr 38, poz. 583.

88.

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego na terenie gminy Międzylesie – Uchw., Nr 41, poz. 606.

89.

Regulamin wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 rok
w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 41, poz. 610.

90.

Regulamin określający tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w gminie Szczytna – Uchw.,
Nr 41, poz. 613.

91.

Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Nowa Ruda w roku 2006 – Uchw., Nr 41, poz. 616.

92.

Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat,
motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołach
prowadzonych przez Gminę Dobromierz – Uchw., Nr 41, poz. 617.

93.

Określenie dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego
wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 41, poz.
619.

94.

Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
mieszkaniowego na terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 638.

95.

Zmiana uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 639.

96.

Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach
oświatowych Gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 640.

97.

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 641.

98.

Regulamin wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Bielawa jako organu
prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 43, poz. 675.

99.

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania składników
wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój działających w zakresie oświaty – Uchw., Nr 43,
poz. 677.

nauczycielskiego

dodatku

100. Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
w gminie Zgorzelec – Uchw., Nr 43, poz. 683.
101. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Marciszów w roku 2006 – Uchw., Nr 43, poz. 688.

100
102. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania, warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia oraz tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych
jednostkach oświatowych na rok 2006 na terenie miasta Polanica Zdrój – Uchw., Nr 44, poz. 695.
103. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i dodatków
mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Wojcieszów – Uchw., Nr 44, poz. 698.
104. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie
gminy Radków – Uchw., Nr 46, poz. 726.
105. Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 46, poz. 727.
106. Regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli za warunki pracy na terenie gminy Ząbkowice Śląskie
– Uchw., Nr 46, poz. 728.
107. Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych na terenie
gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 46, poz. 729.
108. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli na terenie gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 46,
poz. 730.
109. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 46, poz. 731.
110. Regulamin przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych stanowisk funkcyjnych
szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 46, poz. 732.
111. Regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom na terenie gminy
Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 46, poz. 733.
112. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze – Uchw., Nr 46, poz. 734.
113. Zasady wynagradzania nauczycieli, ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy
Kłodzko w roku 2006 – Uchw., Nr 46, poz. 738.
114. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia w 2006 roku – Uchw.,
Nr 46, poz. 742.
115. Zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Głogów
– Uchw., Nr 47, poz. 756.
116. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu
specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2006 rok na terenie
powiatu lubińskiego – Uchw., Nr 48, poz. 763.
117. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Pęcław – Uchw., Nr 48, poz. 776.
118. Zmiana granic obwodów szkół w planie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Kowarach
– Uchw., Nr 49, poz. 790.
119. Regulamin określający nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród na
2006 rok na terenie powiatu legnickiego – Uchw., Nr 51, poz. 804.
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120. Regulamin określający wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw
oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród na terenie miasta
Kamienna Góra – Uchw., Nr 51, poz. 805.
121. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2006 roku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw.,
Nr 51, poz. 806.
122. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Mieroszów na 2006 rok – Uchw., Nr 51, poz. 815.
123. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim –
Uchw., Nr 51, poz. 818.
124. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym
pensum, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
w Walimiu – Uchw., Nr 51, poz. 819.
125. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę
Malczyce w 2006 roku – Uchw., Nr 51, poz. 820.
126. Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Śląski oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze – Uchw., Nr 51, poz. 821.
127. Regulamin dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Bolków – Uchw., Nr 53, poz. 874.
128. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka – Uchw., Nr 53, poz. 875.
129. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice –
Uchw., Nr 53, poz. 877.
130. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka, dodatków: funkcyjnego, za
warunki pracy, motywacyjnego, za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego na 2006 rok – Uchw., Nr 53, poz. 880.
131. Utworzenie Programu Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży przez
Wójta Gminy Długołęka – Uchw., Nr 53, poz. 881.
132. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Święta Katarzyna – Uchw., Nr 53, poz. 883.
133. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Chojnów – Uchw., Nr 54, poz. 892.
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134. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do
wynagrodzenia w 2006 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba – Uchw., Nr 54, poz. 894.
135. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Grębocice – Uchw., Nr 56, poz. 916.
136. Regulamin wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu
prowadzącego – Uchw., Nr 56, poz. 917.
137. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk w różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, na terenie gminy Platerówka – Uchw., Nr 56, poz. 918
138. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina –Zdrój – Uchw., Nr 59, poz. 929.
139. Regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród
i zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, na terenie miasta Kłodzka – Uchw., Nr 59, poz. 930.
140. Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli, tj. wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, na terenie miasta Złoty Stok – Uchw.,
Nr 59, poz. 933.
141. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku
2006 – Uchw., Nr 59 poz. 935.
142. Określenie dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę regulaminu ustalającego
wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe oraz za godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, na terenie gminy
Kunice – Uchw., Nr 60, poz. 955.
143. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006 – Uchw., Nr 61,
poz. 957.
144. Określenie granic obwodu Publicznego Gimnazjum w Ścinawce Dolnej Nr 21a w gminie Radków –
Uchw., Nr 61, poz. 962.
145. Zmiana uchwały nr XXXVI/395/05 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 roku w
sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans
edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju umożliwiającego uzyskanie
świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005 / 2006 – Uchw., Nr 61, poz. 964.
146. Rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych udzielanych nauczycielom,
dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych na terenie gminy Lubomierz –
Uchw., Nr 61 poz. 967.
147. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin na
terenie gminy Osiecznica – Uchw., Nr 61, poz. 977.
148. Zmiana uchwały Nr XVI/53/03 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach –
Uchw., Nr 61 poz. 982.
149. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających
w zakresie oświaty w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 61, poz. 983.
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150. Zmiana uchwały Nr LIII/583/05 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – Uchw., Nr 61, poz. 984.
151. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo –
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra – Uchw., Nr 64, poz. 1000.
152. Zmiana uchwały Nr L/293/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie
określania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku
mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2006 – Uchw.,
Nr 64, poz. 1004.
153. Regulamin przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń – Uchw., Nr 64, poz. 1007.
154. Zasady udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć osobom pełniącym stanowiska
kierownicze oraz określenie wymiaru godzin zajęć pedagoga i psychologa szkolnego na terenie gminy
Oława – Uchw., Nr 64, poz. 1008.
155. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Święta Katarzyna – Uchw., Nr 64, poz. 1011.
156. Likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1, gmina Strzegom – Uchw.,
Nr 66, poz. 1056.
157. Regulamin wynagradzania oraz przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2006 roku – Uchw., Nr 66,
poz. 1065.
158. Zmiana uchwały w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja
regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród – Uchw.,
Nr 66, poz. 1067.
159. Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2006 na terenie miasta Świebodzice – Uchw., Nr 68,
poz. 1076.
160. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na
terenie miasta Kudowa – Zdrój – Uchw., Nr 68, poz. 1078.
161. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz
dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Świdnica – Uchw., Nr 68, poz. 1088.
162. Określenie wysokości stawki i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatku
mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2006 – Uchw.,
Nr 70, poz. 1101.
163. Zmiana uchwały Nr XLIV/1423/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie
zasad i trybu udzielania stypendiów dla studentów – Uchw., Nr 70, poz. 1103.
164. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie miasta i gminy Syców, regulaminów określających wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnych,
funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad
przyznawania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 70, poz. 1109.
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165. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2006 roku
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia – Uchw., Nr 70, poz. 1114.
166. Zmiana uchwały Nr XXXII/274/2001 Rady Gminy Rudna z dnia 4 września 2001 roku w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów – Uchw., Nr 70, poz. 1117.
167. Regulamin określający wysokość i zasady przyznawania nauczycielom niektórych składników
wynagrodzenia na rok 2006 na terenie gminy Czernica – Uchw., Nr 70, poz. 1120.
168. Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ziębice – Uchw., Nr 73, poz. 1147.
169. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2006 na terenie gminy Głuszyce – Uchw., Nr 73,
poz. 1150.
170. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach
prowadzonych przez Gminę Lubomierz w 2006 r – Uchw., Nr 73, poz. 1155.
171. Regulaminy określające wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia –
Uchw., Nr 73, poz. 1160.
172. Regulamin dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich obliczania
i wypłacania na terenie gminy Krośnice – Uchw., Nr 73, poz. 1164.
173. Zmiana uchwały Nr XXIX/86/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz
określenia granic ich obwodów – Uchw., Nr 74, poz. 1174.
174. Zmiana uchwały Nr XLV/288/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/86/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz
określenia granic ich obwodów – Uchw., Nr 74, poz. 1175.
175. Zasady wynagradzania nauczycieli, regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy,
za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, przyznawanie nagród dla nauczycieli oraz
zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Pieńsk – Uchw., Nr 74, poz. 1177.
176. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2006 – Uchw.,
Nr 74, poz. 1179.
177. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez powiat milicki – Uchw., Nr 76, poz. 1208.
178. Regulamin wynagradzania nauczycieli na terenie powiatu średzkiego – Uchw., Nr 76, poz. 1209.
179. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu
Złotoryjskiego – Uchw., Nr 76, poz. 1210.
180. Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w jednostkach
prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski – Uchw., Nr 76, poz. 1211.
181. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski – Uchw., Nr 76, poz. 1212.
182. Zmiana uchwały nr XXXIX/231/05 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
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dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – Uchw., Nr 76, poz. 1213.
183. Regulamin dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunki ich obliczania
i wypłacania na rok 2006 na terenie gminy Bardo – Uchw., Nr 76, poz. 1220.
184. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wołów na rok 2006 – Uchw., Nr 76, poz. 1223.
185. Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wołów na rok 2006 – Uchw., Nr 76, poz. 1224.
186. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wądroże Wielkie na rok 2006 –
Uchw., Nr 76, poz. 1227.
187. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie
gminy Miłkowice – Uchw., Nr 76, poz. 1228.
188. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia
a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku na
terenie gminy Legnickie Pole – Uchw., Nr 76, poz. 1230.
189. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskich dodatków socjalnych oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania na terenie
gminy Borów – Uchw., Nr 76, poz. 1231.
190. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych
jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia – Uchw., Nr 78, poz. 1244
191. Zmiana uchwały Nr XXXIII/105/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie
wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu –
Uchw., Nr 78, poz. 1245.
192. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXXI/243/05 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie ustalenia sieci szkolnej oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjum – Uchw., Nr 78, poz.
1255.
193. Zmiana uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad
udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych
nauczycieli, na terenie powiatu złotoryjskiego – Uchw., Nr 80, poz. 1275.
194. Regulamin określający wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe
warunki ich przyznawania oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Jaworski – Uchw., Nr 80, poz. 1276.
195. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie
gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 80, poz. 1286.
196. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia
Mała dodatków do wynagrodzenia – Uchw., Nr 80, poz. 1287.
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197. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin na terenie gminy Paszowice – Uchw., Nr 80, poz. 1293.
198. Regulaminy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej
Bolesławiec – Uchw., Nr 82, poz. 1315.
199. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do
kompetencji Gminy Boguszowa – Gorc jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazja – Uchw., Nr 82, poz. 1317.
200. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, na terenie gminy Międzylesie – Uchw., Nr 82,
poz. 1319.
201. Zmiana uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
w Strzelinie – Uchw., Nr 82, poz. 1323.
202. Zmiana uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuropatniku, gmina Strzelin – Uchw.,
Nr 82, poz. 1324.
203. Zmiana uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im Bolka I Świdnickiego
w Strzelinie – Uchw., Nr 82, poz. 1325.
204. Regulamin określający na rok 2006 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także
tryb i kryteria nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Stoszowice – Uchw., Nr 82, poz. 1329.
205. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kamieniec Ząbkowicki na 2006 rok – Uchw., Nr 82, poz. 1331.
206. Regulamin określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom tych dodatków, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok
2006, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, na terenie
gminy Żórawina – Uchw., Nr 82, poz. 1332.
207. Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom stażystom, zatrudnionym
w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka – Uchw., Nr 82,
poz. 1334.
208. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Ścinawa, na 2006 rok – Uchw., Nr 83, poz. 1339.
209. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród w 2006 roku, na terenie gminy Chocianów – Uchw., Nr 83, poz. 1340.
210. Zmiana uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze, na terenie miasta Jawor – Uchw., Nr 83, poz. 1341.
211. Zmiana uchwały Nr IX/70/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006 –
Uchw., Nr 83, poz. 1344.
212. Zmiana uchwały Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 września 2004 roku w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 85, poz. 1421.
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213. Zmiana uchwały Nr XLVI/351/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie
uchwalenia regulaminów przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji
w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej Oława – Uchw., Nr 86, poz. 1438.
214. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/A/273/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 listopada
2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu
nagród – Uchw., Nr 86, poz. 1458.
215. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego- Uchw., Nr 86,
poz. 1463.
216. Uchylenie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 86, poz. 1464.
217. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski – Uchw., Nr 88, poz. 1495.
218. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu
zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego – Uchw.,
Nr 88, poz. 1496.
219. Zmiana uchwały Nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany
obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu – Uchw., Nr 88, poz. 1500.
220. Zmiana uchwały Nr XIX/170/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany
obwodu Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu – Uchw., Nr 88, poz. 1501.
221. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych
składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bierutów – Uchw., Nr 88, poz. 1503.
222. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2006 rok w części
należącej do kompetencji Gminy Lewin Kłodzki jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 88, poz. 1516.
223. Zmiana uchwały Nr XLIV/271/2005 Rady Miejskiej w Jelczu – Laskowicach dotyczącej uchwalenia na
rok 2006 regulaminu przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli oraz
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji
w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz – Laskowice – Uchw.,
Nr 89, poz. 1523.
224. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 95, poz. 1541.
225. Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania
i rozmiaru zniżek, zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

108
obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław – Uchw.,
Nr 90, poz. 1543.
226. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych szkołach, w placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych
prowadzonych przez Miasto Wrocław – Uchw., Nr 90, poz. 1544.
227. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu podległych Gminie
Wąsosz na rok 2006 – określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia
a także dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 90, poz. 1545.
228. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie
gminy Trzebnica, ustalenie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – Uchw., Nr 90, poz. 1552.
229. Zmiana uchwały Nr II/15/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia
obwodu publicznego Gimnazjum w Ścinawce Średniej ul. W. Sikorskiego 34 – Uchw., Nr 90, poz. 1553.
230. Określenie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów
w roku 2006 – Uchw., Nr 90, poz. 1570.
231. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Niechlów – Uchw., Nr 90, poz. 1571.
232. Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Wrocław –
Uchw., Nr 92, poz. 1578.
233. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów prowadzonych przez
Gminę Strzegom – Uchw., Nr 92, poz. 1582.
234. Ustalenie planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę
Strzegom – Uchw., Nr 92, poz. 1583.
235. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Długołęka – Uchw., Nr 92, poz. 1595.
236. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Polkowicki dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w
roku 2006 – Uchw., Nr 93, poz. 1598.
237. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski
dodatków do wynagrodzenia – Uchw., Nr 93, poz. 1606.
238. Regulamin określający wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Gryfów Śląski w 2006 r – Uchw.,
Nr 93, poz. 1607.
239. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a
także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2006
na terenie gminy Sobótka – Uchw., Nr 93, poz. 1608.
240. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, a także wysokość
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nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
terenie gminy Żarów – Uchw., Nr 93, poz. 1612.
241. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
a także wysokość szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w gminie
Przeworno – Uchw., Nr 93, poz. 1616.
242. Regulamin dodatków do wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie
Kostomłoty – Uchw., Nr 93, poz. 1617.
243. Zasady przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu legnickiego na rok szkolny 2005/2006 – Uchw., Nr 95, poz. 1628.
244. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów na rok akademicki 2005/2006 na terenie powiatu legnickiego – Uchw., Nr 95, poz. 1629.
245. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających
w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim – Uchw., Nr 95,
poz. 1630.
246. Zmiana uchwały Nr XXIX/356/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
w roku 2006 dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego – Uchw., Nr 95, poz. 1641.
247. Zmiana uchwały Nr XLIII/260/2006 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli – Uchw., Nr 98, poz. 1674.
248. Przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce na terenie gminy Polkowice – Uchw., Nr 98, poz. 1686.
249. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze
specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie
miasta i gminy Wiązów – Uchw., Nr 98, poz. 1691.
250. Zasady obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze
godzin na terenie miasta i gminy Wiązów – Uchw., Nr 98, poz. 1692.
251. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz wymiar
godzin dla szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiązów – Uchw., Nr 98, poz. 1693.
252. Udzielanie zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zaliczenie
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez
Powiat Jaworski – Uchw., Nr 101, poz. 1719.
253. Zmiana uchwały Nr XLII/305/2002 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 7 października 2002 r. w sprawie
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania
i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki – Uchw., Nr 101, poz. 1720.
254. Regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników
wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki na rok 2006 – Uchw., Nr 101, poz. 1721.
255. Regulamin określający zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do
wynagrodzenia i nagród w 2006 r – Uchw., Nr 101, poz. 1725.
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256. Zmiana uchwały Nr XXVI/224/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie
zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Stypendia
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
w Szczytnej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – priorytet 2 –
Uchw., Nr 101, poz. 1732.
257. Zmiana uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr XXIII/228/04 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec – Uchw., Nr 103,
poz. 1748.
258. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 103, poz. 1751.
259. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie sieci szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Góra oraz ustalenie granic ich obwodów – Uchw., Nr 103,
poz. 1755.
260. Zmiana uchwały Nr VII/27/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie sieci szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Góra oraz ustalenie granic ich obwodów –
Uchw., Nr 103, poz. 1756.
261. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum,
prowadzonych przez Miasto Piechowice w 2006 r – Uchw., Nr 103, poz. 1757.
262. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze na terenie miasta Lubań – Uchw., Nr 103,
poz. 1762.
263. Regulamin przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda – Uchw., Nr 103, poz. 1766.
264. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i
warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 103, poz. 1768.
265. Regulamin wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Lubań – Uchw., Nr 106, poz. 1791.
266. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia; za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łagiewniki – Uchw., Nr 106, poz. 1796.
267. Regulamin wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2006 r.
w części należącej do kompetencji Gminy Jaworzyna Śląska jako organu prowadzącego przedszkole,
szkoły podstawowe i gimnazjum – Uchw., Nr 106, poz. 1818.
268. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz
dodatku mieszkaniowego na rok 2006 na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 110, poz. 1836.
269. Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie udzielania uczniom pomocy
materialnej o charakterze edukacyjnym na terenie gminy Nowa Ruda – Uchw., Nr 110, poz. 1841.
270. Wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat milicki – Uchw., Nr 112, poz. 1853.
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271. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Węglinie – Uchw., Nr 112, poz. 1862.
272. Zmiana uchwały Nr XLII/563/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego – Uchw., Nr 114, poz. 1882.
273. Zmiana uchwały Nr XXXVIII/435/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego – Uchw., Nr 114, poz. 1885.
274. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Kondratowice w 2006 r – Uchw., Nr 114, poz. 1894.
275. Zmiana uchwały Nr XIX/68/2004 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego – Uchw., Nr 120, poz. 1945.
276. Zmiana uchwały Nr XXXIV/173/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Lubańskiego – Uchw., Nr 120, poz. 1947.
277. Zmiana uchwały Nr XXXIX/305/2005 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków
do wynagrodzenia w 2006 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
prowadzonych przez Powiat Głogowski – Uchw., Nr 120, poz. 1949.
278. Zmiana uchwały Nr XXV/154/2004 Rady Powiatu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad
przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Uchw., Nr 120, poz. 1950.
279. Ustalenie sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, szkoły filialnej i gimnazjum na
terenie gminy Malczyce – Uchw., Nr 120, poz. 1962.
280. Zmiana uchwały Nr XIX/152/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia
planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Radków – Uchw., Nr 122, poz. 1990.
281. Zmiana uchwały Nr XXXV/212/05 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa – Uchw., Nr 127, poz. 2015.
282. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze na
terenie miasta Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 127, poz. 2017.
283. Przyznanie zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół oraz obniżenie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin tych zajęć dla zastępców dyrektorów szkół i dyrektora przedszkola na rok szkolny
2006/2007 oraz 2007/2008 na terenie gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 131, poz. 2057.
284. Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Bielawa za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia
sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Bielawy – Uchw., Nr 131, poz. 2068.
285. Zmiana uchwały Nr XLII/208/06 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bolków – Uchw., Nr 131, poz. 2071.
286. Zmiana uchwały Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych gimnazjów w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów – Uchw., Nr 138, poz. 2135.
287. Zmiana uchwały Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych w Oleśnicy oraz określenia granic ich obwodów – Uchw., Nr 138,
poz. 2136.
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288. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym
2005/2006, na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących
się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Jeleniogórski – Uchw., Nr 137, poz. 2100.
289. Określenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze
godzin na terenie gminy Kunice – Uchw., Nr 137, poz. 2119.
290. Zmiana uchwały Nr XLVII/3058/06 z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, zasad ustalania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad
ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach, szkołach
i placówkach prowadzonych przez Miasto Wrocław – Uchw., Nr 138, poz. 2132.
291. Zasady przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Uchw., Nr 138,
poz. 2138.
292. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów i innych nauczycieli, którym powierzono
obowiązki kierownicze w zastępstwie, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów i logopedów w gminie Mirsk – Uchw., Nr 141, poz. 2181.
293. Określenie wymiaru godzin zajęć pedagogów na terenie gminy Ruja – Uchw., Nr 141, poz. 2193.
294. Regulamin określający wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Zawonia – Uchw., Nr 141, poz. 2204.
295. Zmiana uchwały Nr 323/XXVI/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez
Miasto Jelenia Góra – Uchw., Nr 143, poz. 2210.
296. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin na terenie
miasta Lubań – Uchw., Nr 143, poz. 2221.
297. Zmiana uchwały Nr XVIII/107/2004 Rady Powiatu w Górze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie
zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Górowskiego – Uchw., Nr 146, poz. 2242.
298. Zmiana uchwały Nr XIV/106/04 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwalniania od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
podstawowych i gimnazjum oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowisko bibliotekarza i pedagoga na terenie gminy Oleśnica – Uchw., Nr 146, poz. 2261.
299. Zmiana uchwały Nr XXVI/474/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom
Liceum Ogólnokształcącego w Długołęce, będącego jednostką organizacyjną Gminy Długołęka – Uchw.,
Nr 146, poz. 2264.
300. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
na terenie miasta Świdnica – Uchw., Nr 147, poz. 2284.
301. Zmiana uchwały Nr XXIX/86/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2004 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz
określenia granic ich obwodów oraz uchwał zmieniających Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XLV/288/05
z dnia 28 października 2005 r. i L/367/06 z dnia 28 lutego 2006 r – Uchw., Nr 147, poz. 2290.

113
302. Zmiana uchwały Nr XXIII/268/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze –
Uchw., Nr 147, poz. 2303.
303. Zmiana planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenie
granic ich obwodów – Uchw., Nr 147, poz. 2305.
304. Zmiana uchwały Nr XXXVII/180/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy
Jerzmanowa – Uchw., Nr 147, poz. 2312.
305. Zmiana uchwały Nr XXI/94/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
dotowanych przez Powiat Wałbrzyski – Uchw., Nr 148, poz. 2328.
306. Zmiana uchwały Nr XX/83/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu
Wałbrzyskiego – Uchw., Nr 148, poz. 2329.
307. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów, w roku szkolnym 2006/2007, na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub
dotowanych przez Powiat Jeleniogórski – Uchw., Nr 148, poz. 2330.
308. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski – Uchw.,
Nr 148, poz. 2331.
309. Zasady przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu lubańskiego – Uchw., Nr 148, poz. 2332.
310. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku
szkolnym 2006/2007 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim kończących się
maturą – Uchw., Nr 148, poz. 2333.
311. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów na terenie powiatu lwóweckiego – Uchw., Nr 148, poz. 2334.
312. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą – Uchw., Nr 148, poz. 2335.
313. Przyjęcie programu wyrównywania szans edukacyjnych w powiecie świdnickim „Pomoc stypendialna dla
uczniów z rodzin ubogich i zagrożonych demoralizacją” – Uchw., Nr 149, poz. 2353.
314. Zasady przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą na terenie powiatu trzebnickiego – Uchw., Nr 149,
poz. 2357.
315. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego – Uchw., Nr 149, poz. 2359.
316. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą na terenie miasta Legnica – Uchw., Nr 149,
poz. 2365.
317. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Legnica –
Uchw., Nr 149, poz. 2366.
318. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów powiatu legnickiego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
środków budżetu państwa – Uchw., Nr 151, poz. 2380.
319. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach oraz zasady zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
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wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego oraz psychologa i logopedy na terenie
powiatu legnickiego – Uchw., Nr 151, poz. 2381.
320. Zmiana uchwały Nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego – Uchw., Nr 154, poz. 2402.
321. Określenie regulaminu udzielania w roku szkolnym 2006/2007 stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą na terenie powiatu
kamiennogórskiego – Uchw., Nr 154, poz. 2404.
322. Zmiana uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu
Jaworskiego – Uchw., Nr 154, poz. 2406.
323. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w roku szkolnym 2005/2006 r, na terenie
powiatu lubińskiego – Uchw., Nr 154, poz. 2408.
324. Zmiana uchwały Nr XXXVI/259/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych
składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki na rok 2006 – Uchw., Nr 155,
poz. 2443.
325. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu legnickiego na rok
szkolny 2005/2006 – Uchw., Nr 155, poz. 2444.
326. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminów określających niektóre zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin
jest organem prowadzącym – Uchw., Nr 155, poz. 2451.
327. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk w różnym tygodniowym wymiarze godzin na terenie
gminy Leśna – Uchw., Nr 155, poz. 2453.
328. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół w gminie Rudna – Uchw., Nr 155 poz. 2464.
329. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich wyniki dydaktyczno-wychowawcze na terenie
gminy Zagrodno – Uchw., Nr 155 poz. 2465.
330. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zagrodno – Uchw.,
Nr 155, poz. 2466.
331. Regulamin przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów na terenie
powiatu milickiego – Uchw., Nr 159 poz. 2515.
332. Regulamin przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów na terenie
powiatu milickiego – Uchw., Nr 159, poz. 2516.
333. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 161, poz. 2539.
334. Zmiana uchwały Nr XXXVII/185/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych
Gminie Kostomłoty – Uchw., Nr 161, poz. 2558.
335. Zmiana uchwały Nr XXVI/166/2004 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 października 2004 r. w
sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego – Uchw., Nr 162 poz. 2561.
336. Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży powiatu polkowickiego w roku 2006 –
Uchw., Nr 163, poz. 2574.

115
337. Regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasady
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta Lądek Zdrój – Uchw., Nr 164, poz. 2592.
338. Regulamin określający wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Milicz na rok 2006 –
Uchw., Nr 164, poz. 2594.
339. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów z terenu gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 164, poz. 2601.
340. Regulamin przyznawania stypendiów unijnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju
w roku szkolnym 2006/2007 – Uchw., Nr 165, poz. 2608.
341. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek pensum godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz ustalanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, obowiązujących w przedszkolach,
szkołach podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez Radę Miejską w Sycowie – Uchw., Nr 165,
poz. 2609.
342. Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze na terenie miasta Duszniki – Zdrój – Uchw., Nr 169, poz. 2645.
343. Zmiana uchwały Nr XLVII/393/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta Kłodzko – Uchw., Nr 169, poz. 2664.
344. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą – Uchw., Nr 170, poz. 2680.
345. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirsk w roku 2006 – Uchw., Nr 170,
poz. 2682.
346. Regulamin określający wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Mirsk w 2006 roku – Uchw.,
Nr 170, poz. 2683.
347. Zmieniana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów na terenie miasta Legnica – Uchw., Nr 170, poz. 2687.
348. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia na
terenie miasta Duszniki – Zdrój – Uchw., Nr 189 poz. 2836.
349. Zmiana uchwały Nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku
realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
szkół i zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych – Uchw., Nr 193,
poz. 2884.
350. Zmiana uchwały Nr X/108/99 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym – Uchw., Nr 193 poz. 2885.
351. Zasady przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Oławski – Uchw., Nr 197,
poz. 2909.
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352. Zmiana uchwały Nr XLIII/249/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie
ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
Powiatu Oławskiego na rok 2006 – Uchw., Nr 197, poz. 2910.
353. Zmiana uchwały Nr XXXVI/224/2005 Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – Uchw.,
Nr 197, poz. 2911.
354. Zmiana uchwały Nr XXI/144/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie
ustalania regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego – Uchw., Nr 197, poz. 2913.
355. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów – Uchw., Nr 201,
poz. 2973.
356. Zmiana uchwały Nr XXXII/274/2001 Rady Gminy Rudna z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów szkół średnich i studentów – Uchw., Nr 201, poz. 2983.
357. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa na terenie powiatu strzelińskiego – Uchw., Nr 214,
poz. 3048.
358. Zmiana uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla studentów – Uchw., Nr 214, poz. 3049.
359. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w
regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na terenie powiatu
dzierżoniowskiego – Uchw., Nr 214, poz. 3050.
360. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Ząbkowicki – Uchw., Nr 214,
poz. 3052.
361. Zasady udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Budżetu Państwa na terenie powiatu lubińskiego – Uchw., Nr 220, poz. 3086.
362. zasad udzielania stypendiów dla studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Budżetu Państwa na terenie powiatu lubińskiego – Uchw., Nr 220, poz. 3087.
363. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
w Świdnicy – Uchw., Nr 220, poz. 3088.
364. Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe na terenie powiatu świdnickiego – Uchw., Nr 220, poz. 3089.
365. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu legnickiego – Uchw., Nr 220, poz. 3094.
366. Regulamin określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze na terenie miasta Duszniki – Zdrój – Uchw., Nr 220, poz. 3098.
367. Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
prowadzących zajęcia o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Miękinia, zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
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stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół
i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Uchw.,
Nr 220, poz. 3114.
368. Regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, zasad
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie miasta Lądek Zdrój – Uchw., Nr 222, poz. 3140.
369. Zmiana uchwały Nr XXXVII/150/2006 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego – Uchw., Nr 223,
poz. 3171.
370. Zmiana uchwały Nr XIX/67/2004 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów – Uchw., Nr 223, poz. 3172.
371. Zasady przyznawania stypendiów oraz nagród pieniężnych uczniom i studentom z terenu gminy Żarów za
szczególne, wybitne i indywidualne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego
– Uchw., Nr 223, poz. 3177.
372. Zmiana uchwały Nr XXV/202/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe
warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
prowadzonych przez Gminę Zawonia – Uchw., Nr 223, poz. 3197.
373. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów zatrudnionych w przedszkolu,
szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Sulików – Uchw., Nr 224, poz. 3221.
374. Zmiana uchwały Nr XLVI/12/06 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 225, poz. 3227.
375. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 228, poz. 3286.
376. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów w roku akademickim 2006/2007 w powiecie jeleniogórskim – Uchw., Nr 230, poz. 3312.
377. Zmiana uchwały Nr XVI/111/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego – Uchw., Nr 230 poz. 3314.
378. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 230, poz. 3317.
379. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania,
i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, dodatku
pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
specjalnego funduszu nagród, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w gminie
Uchw., Nr 230, poz. 3326.

obliczania
za warunki
nagród ze
Niemcza –

380. Zasady przyznawania stypendiów wójta za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne uczniom szkół
w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 232, poz. 3385.
381. Ustalenie na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy
Platerówka jako organu prowadzącego – Uchw., Nr 236, poz. 3460.
382. Ustalenie regulaminu przyznawania stypendiów w ramach programu stypendialnego dla uczniów
wybitnie uzdolnionych „Złota Dziesiątka” w powiecie dzierżoniowskim – Uchw., Nr 237, poz. 3471.
383. Określenie zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej w Lądku Zdroju dla uczniów i studentów –
Uchw., Nr 238, poz. 3492.
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384. Zmiana uchwały nr IX/70/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2006 –
Uchw., Nr 241, poz. 3545.
385. Zmiana uchwały Nr XXIV/287/04 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli szkół
i placówek oświatowych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela – Uchw., Nr 241,
poz. 3563.
386. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na
wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Priorytetu
2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego w powiecie dzierżoniowskim – Uchw., Nr 242, poz. 3580.
387. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojcieszów – Uchw., Nr 242,
poz. 3605.
388. Określenie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica – Uchw., Nr 242, poz. 3615.
389. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w gminie Oleśnica – Uchw.,
Nr 242, poz. 3616.
390. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, publicznych będących jednostkami
organizacyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
dotowanych przez Powiat Wałbrzyski – Uchw., Nr 246, poz. 3656.
391. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów w powiecie wałbrzyskim – Uchw., Nr 246, poz. 3657.
392. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gminie Świerzawa – Uchw., Nr 246, poz. 3665.
393. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów Powiatu Kłodzkiego w roku akademickim 2006/2007 – Uchw., Nr 247, poz. 3670.
394. Zmiana uchwały Nr XLVI/351/05 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
uchwalenia regulaminów przyznawania: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych stanowisk i funkcji
w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie miejskiej Oława – Uchw., Nr 247, poz. 3671.
395. Zmiana uchwały Nr XII/76/03 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia
zasad udzielania stypendiów dla uczniów – Uchw., Nr 247, poz. 3686.
396. Zmiana uchwały Nr XLII/263/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego – Uchw., Nr 249, poz. 3694.
397. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z terenu powiatu zgorzeleckiego – Uchw.,
Nr 249, poz. 3696.
398. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów z terenu powiatu zgorzeleckiego – Uchw., Nr 249, poz. 3697.
399. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa, uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących
jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego – Uchw., Nr 249, poz. 3699.
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400. Ustalenie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach na terenie
gminy Prusice – Uchw., Nr 249, poz. 3706.
401. Zasady udzielania i rozmiar zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec – Uchw., Nr 249, poz. 3712.
402. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 249, poz. 3713.
403. Zmiana uchwały Nr XL/532/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – Uchw., Nr 252,
poz. 3738.
404. Zmiana uchwały Nr XL/533/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli
w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy
w zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy
bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu
zaocznym i w systemie kształcenia na odległość – Uchw., Nr 252, poz. 3739.
405. Zmiana uchwały Nr XL/534/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach, placówkach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach kształcenia
i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa
Dolnośląskiego, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Uchw.,
Nr 252, poz. 3740.
406. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenie
kryteriów i tryb przyznawania nagród dla nauczyciel w powiecie strzelińskim – Uchw., Nr 252,
poz. 3741.
407. Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w gminie
Osiecznica – Uchw., Nr 252, poz. 3752.
408. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Podgórzyn oraz wykaz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych
– Uchw., Nr 253, poz. 3789.
409. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasady
udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze, zasady zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdnicki – Uchw., Nr 255, poz. 3798.
410. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
w powiecie górowskim – Uchw., Nr 255 poz. 3799.
411. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, ze środków
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w powiecie złotoryjskim – Uchw.,
Nr 255, poz. 3802.
412. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania
nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
Gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 255, poz. 3812.
413. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
w gminie Jemielno – Uchw., Nr 255, poz. 3813.
414. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów w powiecie milickim – Uchw., Nr 256, poz. 3824.
415. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Międzybórz – Uchw., Nr 256, poz. 3829.
416. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce, oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – Uchw., Nr 256, poz. 3831.
417. Regulamin określający wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla – Uchw.,
Nr 256, poz. 3833.
418. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających
w zakresie oświaty w gminie Sulików – Uchw., Nr 256, poz. 3834.
419. Zmiana uchwały Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie regulaminu
przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego – Uchw., Nr 265, poz. 4014.
420. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego – Uchw., Nr 265, poz. 4015.
421. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w
powiecie zgorzeleckim – Uchw., Nr 276 poz. 4184.
422. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat zgorzelecki – Uchw., Nr 276, poz. 4185.
423. Zmiana uchwały Nr XXVIII/219/05 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad
udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołowski – Uchw., Nr 276, poz. 4186.
424. Zmiana uchwały Nr XXXIV/240/05 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość
i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
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sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania – Uchw., Nr 276, poz. 4187.
425. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gminie Karpacz – Uchw., Nr 276, poz. 4190.
426. Zmiana uchwały w sprawie powołania Gminnego Funduszu Stypendialnego w gminie Milicz – Uchw.,
Nr 276, poz. 4198.
427. Regulamin określający wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw
w mieście Kamienna Góra – Uchw., Nr 277 poz. 4207.
428. Zmiana uchwały Nr XLII/279/06 Rady Gminy Sulików z dnia 27 października 2006 r. w sprawie
ustalenia na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików – Uchw., Nr 277, poz. 4235.
429. Zmiana uchwały Nr XVI/108/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polanicy
Zdroju – Uchw., Nr 279, poz. 4248.
430. Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach
i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra nagród ze specjalnego funduszu na
nagrody dla nauczycieli – Uchw., Nr 280, poz. 4263.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
1.

Zmiana uchwały Nr XXIX/345/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie
stawek podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 3, poz. 61.

2.

Uchylenie uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zwolnień
z podatku rolnego – Uchw., Nr 3, poz. 62.

3.

Ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Prochowice – Uchw., Nr 3, poz. 63.

4.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 3, poz. 68.

5.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 3, poz. 73.

6.

Zmiana uchwały Nr XIV/83/2004 Rady Gmin Borów z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie poboru podatku
rolnego, podatku leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa – Uchw., Nr 3,
poz. 74.

7.

Zmiana uchwały Nr XXXI/183/2005 Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku – Uchw.,
Nr 3, poz. 75.

8.

Zmiana uchwały Nr XXXI/184/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006 na terenie gminy Borów –
Uchw., Nr 3, poz. 76.

9.

Zmiana uchwały Nr VI/34/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagradzania za inkaso na terenie gminy Miękinia – Uchw., Nr 3, poz. 77.

10. Zmiana uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Miękinia – Uchw.,
Nr 3, poz. 78.
11. Zmiana uchwały Nr XXVI/157/2005 Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 4, poz. 100.
12. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na terenie gminy Domaniów – Uchw.,
Nr 4, poz. 102.
13. Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 4, poz. 103.
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14.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Oława – Uchw., Nr 7,
poz. 131.

15.

Zmiana uchwały Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w gminie Lubin oraz zwolnień z ego podatku –
Uchw., Nr 7, poz. 138.

16.

Zmiana uchwały Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku – Uchw., Nr 7, poz. 139.

17.

Zmiana do uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie stawek
podatku od środków transportowych na rok 2006 podatku – Uchw., Nr 8, poz. 145.

18.

Opłata administracyjna oraz sposób jej poboru na terenie gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 8, poz. 146.

19.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek
oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok – Uchw., Nr 8, poz. 147.

20.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie opłaty targowej – Uchw., Nr 8, poz. 148.

21.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów niezwiązanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej na terenie „Świdnickiego Parku Przemysłowego” w gminie miasto Świdnica – Uchw., Nr 8,
poz. 149.

22.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Twardogóra –
Uchw., Nr 8, poz. 150.

23.

Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
gminy Krotoszyce – Uchw., Nr 8, poz. 155.

24.

Określenie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji
na podatek od nieruchomości na terenie gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 8, poz. 156.

25.

Określenie wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny na
terenie gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 8, poz. 157.

26.

Określenie wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek leśny na
terenie gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 8, poz. 158.

27.

Określenie wzoru deklaracji na podatek rolny na terenie gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 8, poz. 159.

28.

Określenie wzoru deklaracji na podatek leśny na terenie gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 8, poz. 160.

29.

Zmiana uchwały Rady Gminy Kostomłoty z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie podatków i opłat
lokalnych na rok 2006 – Uchw., Nr 8, poz. 161.

30.

Podatek od nieruchomości w 2006 r. na terenie gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 11, poz. 173.

31.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od
środków transportowych w 2006 roku – Uchw., Nr 11, poz. 174.

32.

Zmiana uchwały w sprawie poboru na terenie sołectwa podatków stanowiących dochody gminy w drodze
inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie gminy Zagrodno – Uchw., Nr 11, poz. 193.

33.

Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków na terenie gminy Kamienna Góra – Uchw., Nr 11, poz. 194.

34.

Określenie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Lubań – Uchw.,
Nr 11, poz. 195.

35.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Legnica – Uchw., Nr 13, poz. 213.

36.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji w podatku rolnym i leśnym na
terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 13, poz. 221.

37.

Pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Kotla – Uchw., Nr 13, poz. 223.

38.

Ustalenie opłaty administracyjnej na terenie gminy Kotla – Uchw., Nr 13, poz. 224.

39.

Zmiana uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Siekierczyn – Uchw., Nr 13,
poz. 225.

40.

Opłata administracyjna za czynności urzędowe na terenie gminy Sulików – Uchw., Nr 13, poz. 226.
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41.

Zmiana uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku na terenie gminy Wisznia Mała –
Uchw., Nr 13, poz. 229.

42.

Zmiana uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów w 2006 roku na terenie gminy Wisznia Mała –
Uchw., Nr 13, poz. 230.

43.

Zmiana uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych w 2006 roku na terenie gminy Wisznia Mała
– Uchw., Nr 13, poz. 231.

44.

Ustanowienie administratora na targowisku miejskim oraz inkasenta opłaty targowej i wysokości
wynagrodzenia za administrowanie oraz inkaso na terenie miasta Jawor w 2006 roku – Uchw., Nr 17,
poz. 278.

45.

Zmiana uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych na 2006 rok – Uchw., Nr 17, poz. 286.

46.

Przyjęcie programu pomocy de minimis w Gminie Wiązów w należnościach stanowiących dochód
budżetu gminy – Uchw., Nr 17, poz. 287.

47.

Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Kunice
– Uchw., Nr 17, poz. 291.

48.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia
wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk – Uchw., Nr 19,
poz. 307.

49.

Zmiana uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Kondratowice –
Uchw., Nr 30, poz. 431.

50.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Lubina – Uchw., Nr 32, poz. 444.

51.

Zmiana uchwały z dnia 20 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej na terenie gminy Leśna – Uchw., Nr 34, poz. 501.

52.

Zmiana uchwały Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 34, poz. 503.

53.

Wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka – Uchw., Nr 34, poz. 505.

54.

Opłaty administracyjne za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej na
terenie gminy Paszowice – Uchw., Nr 35, poz. 524.

55.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości na
terenie gminy Miłkowice – Uchw., Nr 35, poz. 528.

56.

Zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej na terenie
gminy Lwówek Śląski – Uchw., Nr 43, poz. 679.

57.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia
wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i ich wynagrodzenia – Uchw., Nr 44, poz. 697.

58.

Opłaty administracyjne za niektóre czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej na
terenie gminy Paszowice – Uchw., Nr 48, poz. 780.

59.

Przyjęcie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie gminy miasto Świdnica na
zatrudnienie młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu – Uchw., Nr 49, poz. 788.

60.

Zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek
leśny, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 49, poz. 795.

61.

Zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 49, poz. 796.

62.

Określenie wzoru formularza informacji o nieruchomościach załącznika do formularzy informacji
o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz formularzy deklaracji na podatek
rolny, na podatek leśny, na podatek od nieruchomości, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 49, poz. 797.
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63.

Zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na terenie gminy Leśna – Uchw.,
Nr 51, poz. 808.

64.

Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 51, poz. 809.

65.

Opłata prolongacyjna gminy Domaniów – Uchw., Nr 53, poz. 876.

66.

Wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bolków – Uchw.,
Nr 56, poz. 910.

67.

Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych na terenie gminy Wądroże
Wielkie – Uchw., Nr 56, poz. 919.

68.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Wądroże Wielkie – Uchw., Nr 56,
poz. 920.

69.

Zmiana uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie powołania inkasentów
i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na
terenie gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 59, poz. 941.

70.

Zwolnienie od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na terenie gminy Środa
Śląska – Uchw., Nr 61, poz. 968.

71.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis na terenie gminy Janowice Wielkie
– Uchw., Nr 61, poz. 980.

72.

Ustalenie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na terenie gminy Jeżów Sudecki – Uchw.,
Nr 64, poz. 1014.

73.

Zmiana uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie poboru w drodze
inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych – Uchw.,
Nr 64, poz. 1015.

74.

Zmiana uchwały Rady Gminy Żórawina z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie gmin – Uchw., Nr 64, poz. 1020.

75.

Zmiana uchwały w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
w mieście Złotoryja – Uchw., Nr 66, poz. 1055.

76.

Inkaso podatków na terenie gminy Kondratowice – Uchw., Nr 68, poz. 1093.

77.

Zmiana uchwały Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zarządzenia
poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich wynagrodzenia –
Uchw., Nr 70, poz. 1113.

78.

Program pomocy publicznej w ramach zasady de minimis na terenie miasta Dzierżoniów – Uchw., Nr 73
poz. 1154.

79.

Zmiana uchwały Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Krośnice w 2006 r – Uchw.,
Nr 73, poz. 1163.

80.

Zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 73,
poz. 1166.

81.

Stosowanie zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą
na terenie gminy Bardo – Uchw., Nr 76, poz. 1218.

82.

Zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej na terenie miasta Piechowice –
Uchw., Nr 78, poz. 1260.

83.

Zmiana uchwały Nr XXVII/131/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2006 rok na terenie gminy
Jordanów Śląski – Uchw., Nr 78, poz. 1268.

84.

Program pomocy w ramach wyłączeń grupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe
miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 80, poz. 1284.
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85.

Zmiana uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 października 2005 roku dotyczącej zwolnień z
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 80, poz. 1291.

86.

Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, na terenie gminy
Święta Katarzyna – Uchw., Nr 80, poz. 1292.

87.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie
innych zwolnień od podatku od nieruchomości – Obw., Nr 80, poz. 1295.

88.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie gminy Syców – Uchw., Nr 81, poz. 1300.

89.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 roku w
sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy Wrocław – Obw., Nr 83, poz. 1353.

90.

Pobór podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i ich wynagrodzenia na terenie gminy
Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 85, poz. 1416.

91.

Ustalenie inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Nowa Ruda –
Uchw., Nr 85, poz. 1424.

92.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie podatku
od nieruchomości – Uchw., Nr 86, poz. 1451.

93.

Uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 86, poz. 1460.

94.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na
rok 2006 – Uchw., Nr 88, poz. 1510.

95.

Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w mieście i gminie Bogatynia –
Uchw., Nr 89, poz. 1529.

96.

Wprowadzenie zwolnień z opłaty za ogłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej i zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie na terenie gminy Oleśnica – Uchw., Nr 89,
poz. 1538.

97.

Program pomocy w ramach wyłączeń grupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na wspieranie
nowych inwestycji na terenie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz specjalnych stref
ekonomicznych usytuowanych w obrębie Wrocławia – Uchw., Nr 90, poz. 1555.

98.

Zmiana uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu
pomocy de minimis w gminie Wiązów w należnościach stanowiących dochód budżetu gminy – Uchw.,
Nr 95, poz. 1649.

99.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Zgorzelec – Uchw.,
Nr 95, poz. 1653.

100. Zmiana uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 r – Uchw., Nr 98, poz. 1690.
101. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków na terenie miasta i gminy Prochowice – Uchw., Nr 98,
poz. 1695.
102. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie
gminy Prochowice w ramach pomocy de minimis – Uchw., Nr 98, poz. 1696.
103. Określenie wzoru formularzy składanych organowi podatkowemu w celu ustalenia wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości na terenie miasta Piechowice – Uchw., Nr 103, poz. 1758.
104. Zmiana uchwały z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 106,
poz. 1795.
105. Zmiana uchwały Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty
administracyjnej – Uchw., Nr 106, poz. 1805.
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106. Wprowadzenie zmian w uchwale Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 116,
poz. 1926.
107. Ustalenie dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Żarów – Uchw., Nr 120, poz. 1955.
108. Przyjęcie „Programu pomocowego dla przedsiębiorców tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe
miejsca pracy” – Uchw., Nr 127, poz. 2022.
109. Zmiana uchwały w sprawie Programu Pomocy Publicznej w ramach zasady de minimis na terenie miasta
Bielawa – Uchw., Nr 131, poz. 2069.
110. Wprowadzenie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za
zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu na terenie miasta Bielawa – Uchw., Nr 131, poz. 2070.
111. Zarządzenie poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i ich
wynagrodzenia na terenie gminy Węgliniec – Uchw., Nr 131, poz. 2073.
112. Ustalenie stawek dziennych opłaty targowej na terenie gminy Pęcław – Uchw., Nr 141, poz. 2190.
113. Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób
fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
i od posiadania psa oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Wisznia
Mała – Uchw., Nr 141, poz. 2196.
114. Określenie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na
terenie miasta Jelenia Góra – Uchw., Nr 143, poz. 2213.
115. Określenie wzoru formularza informacji o gruntach, wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz
wzoru informacji o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym na terenie miasta Jelenia Góra
– Uchw., Nr 143, poz. 2214.
116. Określenie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru formularza
deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza informacji o zwolnieniach podatkowych
podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o danych osobowych
właścicieli/współużytkowników wieczystych/współposiadaczy na terenie miasta Jelenia Góra – Uchw.,
Nr 143, poz. 2215.
117. Przyjęcie do realizacji „ Gminnego programu pomocy przedsiębiorcom tworzącym na terenie gminy
Platerówka nowe miejsca pracy – Uchw., Nr 143, poz. 2225.
118. Stawki opłaty targowej oraz zwolnień od tej opłaty na terenie gminy Oława – Uchw., Nr 143, poz. 2228.
119. Określenie zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Długołęka – Uchw., Nr 146, poz. 2265.
120. Zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w gminie Kostomłoty
– Uchw., Nr 146, poz. 2269.
121. Zmiana uchwały Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie poboru podatków od osób
fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso – Uchw., Nr 147, poz. 2316.
122. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności
gospodarczej na terenie gminy Miękinia – Uchw., Nr 147, poz. 2327.
123. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy
Świdnica – Uchw., Nr 148, poz. 2348.
124. Zwolnienie z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na terenie
miasta Nowa Ruda – Uchw., Nr 154, poz. 2418.
125. Zmiana uchwały o opłacie targowej na terenie gminy Międzylesie – Uchw., Nr 162, poz. 2567.
126. Pobór opłaty targowej na terenie gminy Bogatynia – Uchw., Nr 189, poz. 2847.
127. Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych od osób
fizycznych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
i od posiadania psa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy
Wisznia Mała – Uchw., Nr 197, poz. 2941.
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128. Przyjęcie programu pod nazwą „Program pomocy de minimis” udzielanej w Gminie Miejskiej Piława
Górna w należnościach stanowiących dochód budżetu Gminy – Uchw., Nr 201, poz. 2971.
129. Wprowadzenie zmian w uchwale Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia
poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 201, poz. 2981.
130. Wprowadzenie zwolnień dla niektórych podmiotów z opłat za wpis w ewidencji działalności gospodarczej
na terenie gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 206, poz. 3012.
131. Udzielenie ulgi przedmiotowej w podatku rolnym na terenie gminy Twardogóra – Uchw., Nr 206,
poz. 3005.
132. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. dotyczącej opłat
targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej – Uchw., Nr 214, poz. 3059.
133. Zmiana uchwały z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa,
zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 214, poz. 3072.
134. Zmiana uchwały z dnia 24 marca 2005 r. Rady Gminy Podgórzyn w sprawie poboru w drodze inkasa
opłaty targowej i podatku od posiadania psów na terenie gminy Podgórzyn – Uchw., Nr 214, poz. 3073.
135. Zmiana do uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców na terenie Gminy Trzebnica – Uchw., Nr 220, poz. 3110.
136. Warunki udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od
nieruchomości na terenie gminy Jerzmanowa – Uchw., Nr 220, poz. 3118.
137. Zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie miasta Legnica – Uchw., Nr 221, poz. 3126.
138. Stawki dziennej opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru na terenie miasta Legnica –
Uchw., Nr 221, poz. 3131.
139. Udzielanie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Oława
– Uchw., Nr 221, poz. 3139.
140. Zmiana uchwały Nr XLIX/303/2005 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Ścinawa w ramach pomocy
de minimis – Uchw., Nr 222, poz. 3154.
141. Wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr XII/259/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka – Uchw., Nr 223,
poz. 3174.
142. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Oława na wspieranie
nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – Uchw.,
Nr 223, poz. 3181.
143. Udzielanie przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy Miejskiej Złotoryja – Uchw., Nr 223, poz. 3182.
144. Udzielanie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją na terenie miasta Jelenia Góra – Uchw., Nr 224, poz. 3210.
145. Zwolnienia przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz uchwalenia programu pomocy
regionalnej w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 231, poz. 3361.
146. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr 36/03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 231, poz. 3368.
147. Uchylenie uchwały Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 września 2006 r. w sprawie określenia warunków
udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości –
Uchw., Nr 234, poz. 3441.
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148. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007 w gminie Kąty
Wrocławskie – Uchw., Nr 236, poz. 3454.
149. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2007 w gminie Kąty Wrocławskie –
Uchw., Nr 236, poz. 3455.
150. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 236, poz. 3465.
151. Zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w gminie miejskiej Lubań – Uchw.,
Nr 238, poz. 3487.
152. Przyjęcie Programu Pomocy Regionalnej w mieście Bolesławiec – Uchw., Nr 238, poz. 3490.
153. Ustalenie opłaty targowej w mieście Głogów – Uchw., Nr 239, poz. 3502.
154. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych w gminie Sobótka – Uchw., Nr 239, poz. 3503.
155. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Sobótka – Uchw., Nr 239,
poz. 3504.
156. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w gminie Sobótka –
Uchw., Nr 239, poz. 3505.
157. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy Strzelin
nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami – Uchw., Nr 239,
poz. 3506.
158. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 239, poz. 3507.
159. Obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy od naliczenia podatku rolnego w gminie Ścinawa – Uchw.,
Nr 239, poz. 3508.
160. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w gminie
Ścinawa – Uchw., Nr 239, poz. 3509.
161. Ustalenie stawki podatku od posiadania psów, zasad poboru, ustalenie inkasentów oraz wynagrodzenia za
inkaso w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 239, poz. 3510.
162. Określenie zasad poboru, płatności i ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 239, poz. 3511.
163. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Prochowice – Uchw., Nr 239, poz. 3512.
164. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2007 rok
w gminie Prochowice – Uchw., Nr 239, poz. 3513.
165. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 239, poz. 3514.
166. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 roku w gminie Siekierczyn –
Uchw., Nr 239, poz. 3515.
167. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 239, poz. 3516.
168. Wprowadzenie opłaty administracyjnej w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 239, poz. 3517.
169. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 239, poz. 3518.
170. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na obszarze gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 239,
poz. 3519.
171. Określenie obowiązujących na obszarze gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości, od
posiadania psów i opłaty targowej, wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z tych podatków, a także
określenie terminów płatności podatku od posiadania psów i opłaty targowej – Uchw., Nr 239, poz. 3520.
172. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy
Czernica oraz wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z tego podatku – Uchw., Nr 239, poz. 3521.
173. Zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego i rolnego oraz opłaty
targowej w drodze inkasa na obszarze gminy Czernica oraz określenie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 239, poz. 3522.
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174. Obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej jako
podstawa obliczania podatku rolnego w 2007 roku w gminie Kotla – Uchw., Nr 239, poz. 3523.
175. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kotla – Uchw., Nr 239, poz. 3524.
176. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy Lubań – Uchw., Nr 239, poz. 3525.
177. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Lubań – Uchw., Nr 239,
poz. 3526.
178. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rudna – Uchw.,
Nr 239, poz. 3527.
179. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
Rudna – Uchw., Nr 239, poz. 3528.
180. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz zwolnienia z
podatku rolnego w gminie Rudna – Uchw., Nr 239, poz. 3529.
181. Wprowadzenie opłaty targowej w gminie Rudna – Uchw., Nr 239, poz. 3530.
182. Ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów w gminie Rudna – Uchw., Nr 239, poz. 3531.
183. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 239,
poz. 3532.
184. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w gminie Warta
Bolesławiecka – Uchw., Nr 239, poz. 3533.
185. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na terenie gminy Oława – Uchw., Nr 239,
poz. 3534.
186. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy
Oława – Uchw., Nr 239, poz. 3535.
187. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Oława – Uchw., Nr 239, poz.
3536.
188. Ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy
Oława – Uchw., Nr 239, poz. 3537.
189. Udzielanie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją na terenie gminy Ścinawa – Uchw., Nr 241, poz. 3549.
190. Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
w gminie Leśna – Uchw., Nr 241, poz. 3554.
191. Wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w mieście
Chojnów – Uchw., Nr 242, poz. 3599.
192. Udzielanie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Radków –
Uchw., Nr 242, poz. 3602.
193. Przyjęcie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub utworzenie nowych miejsc
pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Góra – Uchw., Nr 242, poz. 3607.
194. Udzielenie pomocy publicznej dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji w zakresie zwolnień
z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy
Wałbrzych – Uchw., Nr 242, poz. 3609.
195. Wprowadzenie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanego przez
Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku: IV Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od
6 grudnia 2006 r. do 21 grudnia 2006 r. – Uchw., Nr 242, poz. 3610.
196. Udzielenie przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie
Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 242, poz. 3619.
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197. Obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. dla celów obliczenia
podatku rolnego w 2007 roku na obszarze gminy Bardo – Uchw., Nr 244, poz. 3627.
198. Określenie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 244,
poz. 3628.
199. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 244,
poz. 3629.
200. Obniżenie średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w gminie Gryfów Śląski – Uchw.,
Nr 244, poz. 3630.
201. Obniżenie średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w gminie Lubomierz – Uchw., Nr 244,
poz. 3631.
202. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub
tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Polkowice – Uchw., Nr 244, poz. 3632.
203. Określenie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasady poboru opłaty targowej, wyboru
i wynagradzania inkasenta w mieście Złotoryja – Uchw., Nr 244, poz. 3633.
204. Określenie stawek podatku rolnego i od nieruchomości w gminie Góra na rok 2007 – Uchw., Nr 244,
poz. 3634.
205. Określenie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w gminie Góra na rok 2007 – Uchw.,
Nr 244, poz. 3635.
206. Określenie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok
2007 – Uchw., Nr 244, poz. 3636.
207. Wprowadzenie opłaty administracyjnej na rok 2007 w gminie Góra – Uchw., Nr 244, poz. 3637.
208. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Kudowa Zdrój – Uchw.,
Nr 244, poz. 3638.
209. Określenie stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru
– Uchw., Nr 244, poz. 3639.
210. Ustalenie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego stosowanych w gminie Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 244, poz. 3640.
211. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w gminie Świdnica – Uchw., Nr 244,
poz. 3641.
212. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Radwanice – Uchw., Nr 244,
poz. 3642.
213. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Radwanice – Uchw., Nr 244,
poz. 3643.
214. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 rok
w gminie Jemielno – Uchw., Nr 244, poz. 3644.
215. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2007 r. oraz ustalenie warunków
zwolnień od tego podatku w gminie Jemielno – Uchw., Nr 244, poz. 3645.
216. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Legnickie Pole na 2007 roku – Uchw., Nr 244, poz. 3646.
217. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Miękinia –
Uchw., Nr 244, poz. 3647.
218. Określenie wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości w gminie Miłkowice –
Uchw., Nr 244, poz. 3648.
219. Obniżenie średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal dla celów obliczenia podatku rolnego w gminie
Niechlów – Uchw., Nr 244, poz. 3649.
220. Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa,
określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów
w gminie Wińsko – Uchw., Nr 244, poz. 3650.
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221. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Pielgrzymka – Uchw.,
Nr 244, poz. 3651.
222. Obniżenie średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2007 rok w gminie Pielgrzymka –
Uchw., Nr 244, poz. 3652.
223. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Pielgrzymka – Uchw., Nr 244,
poz. 3653.
224. Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją, przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie gminy Mirsk – Uchw., Nr 249, poz. 3702.
225. Obniżenie ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Oborniki Śląskie na 2007 rok – Uchw., Nr 251, poz. 3719.
226. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój – Uchw.,
Nr 251, poz. 3720.
227. Określenie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru na
terenie miasta i gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 251, poz. 3721.
228. Określenie wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój – Uchw.,
Nr 251, poz. 3722.
229. Wprowadzenie opłaty administracyjnej oraz sposób jej poboru na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój –
Uchw., Nr 251, poz. 3723.
230. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta
i gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 251, poz. 3724.
231. Określenie wysokości i poboru podatku od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski
– Uchw., Nr 251, poz. 3725.
232. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na
terenie miasta i gminy Lwówek Śląski – Uchw., Nr 251, poz. 3726.
233. Wprowadzenie przedmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Czernica
stanowiących pomoc de minimis – Uchw., Nr 251, poz. 3727.
234. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Malczyce – Uchw., Nr 251, poz. 3728.
235. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w gminie Gromadka
– Uchw., Nr 251, poz. 3729.
236. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Gromadka – Uchw., Nr 251,
poz. 3730.
237. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej do podstawy obliczenia podatku rolnego za 2007 rok na terenie
gminy Gromadka – Uchw., Nr 251, poz. 3731.
238. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów w gminie Nowa
Ruda – Uchw., Nr 251, poz. 3732.
239. Określenie wzorów formularzy składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego
i leśnego stosowanych w gminie Nowa Ruda – Uchw., Nr 251, poz. 3733.
240. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Nowa Ruda – Uchw., Nr 251, poz. 3734.
241. Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Oborniki Śląskie – Uchw.,
Nr 252, poz. 3743.
242. Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje w gminie Milicz – Uchw., Nr 252, poz. 3749.
243. Udzielanie przez Gminę Miejską Dzierżoniów pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – Uchw., Nr 253, poz. 3775.
244. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy
Wiązów na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją – Uchw., Nr 253, poz. 3782.
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245. Wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie
nowych inwestycji w gminie Podgórzyn – Uchw., Nr 253, poz. 3788.
246. Udzielanie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją w gminie Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 255, poz. 3806.
247. Określenie wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2007 w gminie Środa Śląska – Uchw.,
Nr 258, poz. 3839.
248. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w gminie Środa Śląska –
Uchw., Nr 258, poz. 3840.
249. Określenie wysokości podatku od posiadania psów na rok 2007 w gminie Środa Śląska – Uchw., Nr 258,
poz. 3841.
250. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok w gminie Środa Śląska –
Uchw., Nr 258, poz. 3842.
251. Zmiana uchwały Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie
innych zwolnień w podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 258, poz. 3843.
252. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w mieście Lubań – Uchw., Nr 258, poz. 3844.
253. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w mieście Lubań – Uchw., Nr 258,
poz. 3845.
254. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Prusice – Uchw., Nr 258,
poz. 3846.
255. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Prusice – Uchw., Nr 258, poz. 3847.
256. Wprowadzenie opłaty administracyjnej na obszarze gminy Prusice- Uchw., Nr 258, poz. 3848.
257. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 roku w gminie Prusice –
Uchw., Nr 258, poz. 3849.
258. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Osiecznica za 2007 rok – Uchw., Nr 258, poz. 3850.
259. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie zwolnień z tych podatków
w gminie Osiecznica – Uchw., Nr 258, poz. 3851.
260. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Kunice – Uchw., Nr 258,
poz. 3852.
261. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kunice – Uchw., Nr 258, poz. 3853.
262. Określenie wysokości stawek od środków transportowych w gminie Kunice – Uchw., Nr 258, poz. 3854.
263. Obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007
w gminie Złotoryja – Uchw., Nr 258, poz. 3855.
264. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w gminie Złotoryja –
Uchw., Nr 258, poz. 3856.
265. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Mietków – Uchw., Nr 258,
poz. 3857.
266. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Mietków – Uchw., Nr 258, poz. 3858.
267. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Mietków – Uchw., Nr 258, poz. 3859.
268. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Mietków – Uchw., Nr 258,
poz. 3860.
269. Ustalenie podatku od posiadania psów w gminie Mietków – Uchw., Nr 258, poz. 3861.
270. Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2007 w gminie Kostomłoty – Uchw.,
Nr 258, poz. 3862.
271. Ustalenie wysokości opłaty prolongacyjnej w roku 2007 od podatków stanowiących dochód budżetu
Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 258, poz. 3863.
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272. Określenie wynagrodzenia w 2007 r. dla sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, od
nieruchomości, leśnego oraz od posiadania psów- stanowiących dochody Gminy Kostomłoty – Uchw.,
Nr 258, poz. 3864.
273. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2007 roku
w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 258, poz. 3865.
274. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 258,
poz. 3866.
275. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 260,
poz. 3869.
276. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 260,
poz. 3870.
277. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Radków – Uchw., Nr 260, poz. 3871.
278. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Radków – Uchw., Nr 260,
poz. 3872.
279. Wprowadzenie opłaty miejscowej w gminie Radków – Uchw., Nr 260, poz. 3873.
280. Określenie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości stosowanych w gminie Radków – Uchw., Nr 260, poz. 3874.
281. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w mieście Chojnów – Uchw., Nr 260, poz. 3875.
282. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w mieście Chojnów – Uchw., Nr 260,
poz. 3876.
283. Określenie wysokości stawek podatku od posiadania psów w mieście Chojnów – Uchw., Nr 260,
poz. 3877.
284. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna
Śląska na rok 2007 – Uchw., Nr 260, poz. 3878.
285. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na
rok 2007 – Uchw., Nr 260, poz. 3879.
286. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śląska
na rok 2007 – Uchw., Nr 260, poz. 3880.
287. Obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. stanowiącej podstawę
do obliczenia podatku rolnego za 2007 r. na terenie gminy Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 260, poz. 3881.
288. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w gminie Lubin –
Uchw., Nr 260, poz. 3882.
289. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 260,
poz. 3883.
290. Określenie stawek podatku od środków transportowych w gminie Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 260,
poz. 3884.
291. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 260,
poz. 3885.
292. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportu na 2007 rok w gminie Kłodzko – Uchw.,
Nr 260, poz. 3886.
293. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 260,
poz. 3887.
294. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 260,
poz. 3888.
295. Zastosowanie ulgi w podatku rolnym w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 260, poz. 3889.
296. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz innych zwolnień przedmiotowych
w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 260, poz. 3890.
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297. Określenie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Chojnów – Uchw.,
Nr 260, poz. 3892.
298. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w gminie Chojnów – Uchw.,
Nr 260, poz. 3893.
299. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Chojnów – Uchw., Nr 260,
poz. 3894.
300. Określenie wzoru formularzy do podatku rolnego stosowanych w gminie Chojnów – Uchw., Nr 260,
poz. 3895.
301. Określenie wzoru formularzy do podatku od nieruchomości stosowanych w gminie Chojnów – Uchw.,
Nr 260, poz. 3896.
302. Określenie wzoru formularzy do podatku leśnego stosowanych w gminie Chojnów – Uchw., Nr 260,
poz. 3897.
303. Określenie wysokości podatku rolnego w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 261, poz. 3899.
304. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego w gminie Międzylesie – Uchw.,
Nr 261, poz. 3900.
305. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 261,
poz. 3901.
306. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Świerzawa – Uchw., Nr 261,
poz. 3902.
307. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Świerzawa – Uchw., Nr 261, poz. 3903.
308. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w gminie Świerzawa – Uchw.,
Nr 261, poz. 3904.
309. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 261,
poz. 3905.
310. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Lewin
Kłodzki – Uchw., Nr 261, poz. 3906.
311. Uchylenie uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek
podatku leśnego – Uchw., Nr 261, poz. 3907.
312. Udzielenie przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie
Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 261, poz. 3908.
313. Ustalenie ceny q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Łagiewniki –
Uchw., Nr 261, poz. 3909.
314. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku na obszarze gminy Łagiewniki –
Uchw., Nr 261, poz. 3910.
315. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
w 2007 roku na obszarze gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 261, poz. 3911.
316. Obniżenie ceny 1 dt żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok w gminie Marcinowice – Uchw.,
Nr 261, poz. 3912.
317. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2007 w gminie Stoszowice –
Uchw., Nr 261, poz. 3913.
318. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2007 w gminie Stoszowice – Uchw.,
Nr 261, poz. 3914.
319. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku
w gminie Borów – Uchw., Nr 261, poz. 3915.
320. Określenie wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych stosowanych w gminie Borów – Uchw., Nr 261, poz. 3916.
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321. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w gminie
Borów – Uchw., Nr 261, poz. 3917.
322. Zastosowanie ulgi w podatku rolnym na rok 2007 w gminie Borów – Uchw., Nr 261, poz. 3918.
323. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności w gminie Borów – Uchw., Nr 261, poz. 3919.
324. Ustalenie ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 rok w gminie
Malczyce – Uchw., Nr 261, poz. 3920.
325. Uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień
przedmiotowych w podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 262, poz. 3921.
326. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Polanica
Zdrój – Uchw., Nr 262, poz. 3922.
327. Ustalenie dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Pieńsk – Uchw., Nr 262, poz. 3923.
328. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Pieńsk – Uchw., Nr 262, poz. 3924.
329. Określenie wysokości stawek podatków od środków transportowych w gminie Pieńsk – Uchw., Nr 262,
poz. 3925.
330. Określenie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru formularza
deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru formularza informacji o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości oraz wzoru formularza informacji o danych osobowych
właścicieli/współużytkowników wieczystych/współposiadaczy stosowanych w gminie Pieńsk – Uchw.,
Nr 262, poz. 3926.
331. Określenie wzoru formularza informacji o gruntach, wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz
wzoru informacji o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym stosowanych w gminie Pieńsk
– Uchw., Nr 262, poz. 3927.
332. Określenie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny oraz
wzoru informacji o zwolnieniach w podatku leśnym stosowanych w gminie Pieńsk – Uchw., Nr 262,
poz. 3928.
333. Obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w mieście Głogów – Uchw., Nr
262, poz. 3929.
334. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 262, poz. 3930.
335. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 262,
poz. 3931.
336. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 262, poz. 3932.
337. Wprowadzenie opłaty targowej w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 262, poz. 3933.
338. Określenie wysokości podatku od posiadania psów w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 262, poz. 3934.
339. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w gminie
Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 262, poz. 3935.
340. Obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku będącej podstawą
obliczenia podatku rolnego na rok 2007 w gminie Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 262, poz. 3936.
341. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Ząbkowice Śląskie – Uchw.,
Nr 262, poz. 3937.
342. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Miękinia – Uchw., Nr 262, poz.
3938.
343. Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości w gminie Miękinia – Uchw., Nr 262, poz. 3939.
344. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień od tego
podatku w gminie Miękinia – Uchw., Nr 262, poz. 3940.
345. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w gminie
Oleśnica – Uchw., Nr 262, poz. 3941.
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346. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 262, poz. 3942.
347. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw.,
Nr 262, poz. 3943.
348. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw.,
Nr 262, poz. 3944.
349. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w gminie Dziadowa
Kłoda – Uchw., Nr 262, poz. 3945.
350. Określenie wysokości podatku od posiadania psów na rok 2007 w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw.,
Nr 262, poz. 3946.
351. Wprowadzenie opłaty targowej na terenie gminy Dziadowa Kłoda na rok 2007 – Uchw., Nr 262,
poz. 3947.
352. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Długołęka – Uchw., Nr 262,
poz. 3948.
353. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Długołęka – Uchw., Nr 262, poz. 3949.
354. Określenie stawek podatku od środków transportowych w gminie Długołęka – Uchw., Nr 262, poz. 3950.
355. Określenie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w gminie Długołęka – Uchw., Nr 262, poz. 3951.
356. Obniżenie ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Paszowice – Uchw., Nr 262, poz. 3952.
357. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze gminy
Paszowice – Uchw., Nr 262, poz. 3953.
358. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Paszowice –
Uchw., Nr 262, poz. 3954.
359. Ustalanie wysokości podatku od posiadania psów, zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności tego
podatku na obszarze gminy Paszowice – Uchw., Nr 262, poz. 3955.
360. Określenie stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 263,
poz. 3956.
361. Zmiana uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w gminie Węgliniec – Uchw.,
r 263, poz. 3957.
362. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla
poboru tych podatków i ich wynagrodzenia w gminie Węgliniec – Uchw., Nr 263, poz. 3958.
363. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok w mieście Wałbrzych –
Uchw., Nr 263, poz. 3959.
364. Określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty
targowej, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i ich wynagrodzenia w
mieście Wałbrzych – Uchw., Nr 263, poz. 3960.
365. Określenie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których
zaprzestano produkcji rolnej w mieście Wałbrzych – Uchw., Nr 263, poz. 3961.
366. Ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenie zasad ustalania i poboru oraz terminu
płatności podatku i zwolnienia z podatku na 2007 rok w mieście Wałbrzych – Uchw., Nr 263, poz. 3962.
367. Zwolnienie od opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez gminę Wałbrzych
na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2007 roku – Uchw.,
Nr 263, poz. 3963.
368. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w mieście Wałbrzychu – Uchw., Nr 263,
poz. 3964.
369. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Zawidów –
Uchw., Nr 263, poz. 3965.
370. Wprowadzenie opłaty targowej w gminie Zawidów – Uchw., Nr 263, poz. 3966.
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371. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Zawidów – Uchw., Nr 263, poz. 3967.
372. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Zawidów – Uchw., Nr 263, poz. 3968.
373. Obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2007 rok w gminie Ruja –
Uchw., Nr 263, poz. 3969.
374. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Ruja – Uchw., Nr 263, poz. 3970.
375. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Platerówka
na 2007 rok – Uchw., Nr 263, poz. 3971.
376. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Platerówka na 2007 rok –
Uchw., Nr 263, poz. 3972.
377. Obniżenie ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Przeworno – Uchw.,
Nr 263, poz. 3973.
378. Określenie wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie gminy Przeworno
– Uchw., Nr 263, poz. 3974.
379. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 rok
na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 263, poz. 3975.
380. Ustalenie wysokości opłaty targowej na terenie gminy Przeworno na 2007 rok – Uchw., Nr 263,
poz. 3976.
381. Określenie wzoru formularza informacji o gruntach i wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
stosowanych na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 263, poz. 3977.
382. Określenie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru
formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stosowanych na terenie gminy Przeworno – Uchw.,
Nr 263, poz. 3978.
383. Określenie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
stosowanych na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 263, poz. 3979.
384. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Cieszków w 2007 roku – Uchw., Nr 263, poz. 3980.
385. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Cieszków w 2007 roku –
Uchw., Nr 263, poz. 3981.
386. Określenie stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Cieszków w 2007 roku –
Uchw., Nr 263, poz. 3982.
387. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 2007 roku w gminie Złoty Stok –
Uchw., Nr 264, poz. 3983.
388. Ustalenie wysokości opłaty targowej obowiązującej od 2007 roku w gminie Złoty Stok – Uchw., Nr 264,
poz. 3984.
389. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2007 roku w gminie
Złoty Stok – Uchw., Nr 264, poz. 3985.
390. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Boguszów – Gorce – Uchw., Nr 264,
poz. 3986.
391. Określenie wysokości podatku od środków transportowych w gminie Boguszów – Gorce – Uchw.,
Nr 264, poz. 3987.
392. Określenie stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz poboru i zwolnienia z tego
podatku w gminie Boguszów – Gorce – Uchw., Nr 264, poz. 3988.
393. Ustalenie opłaty targowej i miejsc targowych na terenie miasta Boguszowa-Gorc – Uchw., Nr 264,
poz. 3989.
394. Wprowadzenie opłaty administracyjnej na terenie miasta Boguszowa-Gorc – Uchw., Nr 264, poz. 3990.
395. Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w gminie Stronie
Śląskie – Uchw., Nr 264, poz. 3991.
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396. Ustalenie polityki podatkowej w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 264, poz. 3992.
397. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 264,
poz. 3993.
398. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Stronie Śląskie – Uchw.,
Nr 264, poz. 3994.
399. Zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
stosowanych w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 264, poz. 3995.
400. Zmiana uchwały w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej
w drodze inkasa w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 264, poz. 3996.
401. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w gminie Strzegom – Uchw.,
Nr 264, poz. 3997.
402. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Strzegom – Uchw., Nr 264, poz. 3998.
403. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Strzegom –
Uchw., Nr 264, poz. 3999.
404. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego dla Miasta
i Gminy Wleń – Uchw., Nr 264, poz. 4000.
405. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w mieście i gminie Wleń – Uchw., Nr 264,
poz. 4001.
406. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w mieście i gminie Wleń – Uchw.,
Nr 264, poz. 4002.
407. Określenie wysokości i poboru podatku od posiadania psów w mieście i gminie Wleń – Uchw., Nr 264,
poz. 4003.
408. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Dobroszyce – Uchw.,
Nr 264, poz. 4004.
409. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 264,
poz. 4005.
410. Obniżenie ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 264, poz. 4006.
411. Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości w gminie Marciszów – Uchw., Nr 264, poz. 4007.
412. Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2007 w gminie Walim – Uchw., Nr 264,
poz. 4008.
413. Określenie wysokości podatku od środków transportowych na 2007 rok w gminie Walim – Uchw., Nr
264, poz. 4009.
414. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 roku
w gminie Wińsko – Uchw., Nr 264, poz. 4010.
415. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Wińsko – Uchw., Nr 264, poz. 4011.
416. Wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Wińsko – Uchw., Nr 264, poz. 4012.
417. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w gminie
Wińsko – Uchw., Nr 264, poz. 4013.
418. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek
procentowych wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych sołectw gminy Chocianów dla
inkasentów na 2007 rok – Uchw., Nr 266, poz. 4020.
419. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Chocianów – Uchw.,
Nr 266, poz. 4021.
420. Obniżenie ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Chocianów na 2007 rok – Uchw., Nr 266, poz. 4022.
421. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy
Nowogrodziec na 2007 rok – Uchw., Nr 266, poz. 4023.
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422. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Nowogrodziec na 2007 rok –
Uchw., Nr 266, poz. 4024.
423. Określenie stawek opłaty targowej na obszarze gminy Nowogrodziec na 2007 rok – Uchw., Nr 266,
poz. 4025.
424. Określenie stawek podatku od posiadanych psów, poboru podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenie
zwolnień z tego podatku na obszarze gminy Nowogrodziec na 2007 rok – Uchw., Nr 266, poz. 4026.
425. Określenie stawek opłaty administracyjnej na obszarze gminy Nowogrodziec na 2007 rok – Uchw.,
Nr 266, poz. 4027.
426. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Ciepłowody – Uchw., Nr 266,
poz. 4028.
427. Określenie wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody na 2007 rok – Uchw., Nr 266, poz.
4029.
428. Określenie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu
jego poboru na rok 2007 na terenie gminy Ciepłowody na 2007 rok – Uchw., Nr 266, poz. 4030.
429. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2007
na terenie gminy Ciepłowody na 2007 rok – Uchw., Nr 266, poz. 4031.
430. Określenie wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości stosowanych na terenie gminy
Ciepłowody – Uchw., Nr 266, poz. 4032.
431. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatkowego w gminie Zgorzelec – Uchw., Nr 266, poz.
4033.
432. Obniżenie średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2007 roku w gminie Mściwojów –
Uchw., Nr 266, poz. 4034.
433. Określenie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku w gminie Mściwojów –
Uchw., Nr 266, poz. 4035.
434. Określenie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w mieście Bolesławiec – Uchw., Nr 267, poz. 4036.
435. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2007 roku
na obszarze gminy Strzelin – Uchw., Nr 267, poz. 4037.
436. Wprowadzenie opłaty miejscowej w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 267, poz. 4038.
437. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 267,
poz. 4039.
438. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości w gminie Żmigród – Uchw., Nr 267, poz. 4040.
439. Określenie stawki podatku od posiadania psów w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 267, poz. 4041.
440. Wprowadzenie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców
w ramach pomocy de minimis w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 267, poz. 4042.
441. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w gminie
Jerzmanowa – Uchw., Nr 267, poz. 4043.
442. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 267,
poz. 4044.
443. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 267,
poz. 4045.
444. Ustalenie wysokości stawki podatku od posiadania psów w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 267,
poz. 4046.
445. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 267,
poz. 4047.
446. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 267,
oz. 4048.
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447. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Kobierzyce – Uchw.,
Nr 267, poz. 4049.
448. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Kobierzyce –
Uchw., Nr 267, poz. 4050.
449. Zmiana uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy
Kobierzyce – Uchw., Nr 267, poz. 4051.
450. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 267,
poz. 4052.
451. Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w gminie
Kobierzyce – Uchw., Nr 267, poz. 4053.
452. Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w gminie Kobierzyce – Uchw.,
Nr 267, poz. 4054.
453. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Olszyna – Uchw., Nr 269,
poz. 4058.
454. Określenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Olszyna – Uchw., Nr 269, poz. 4059.
455. Określenie dziennych stawek opłaty targowej w gminie Olszyna – Uchw., Nr 269, poz. 4060.
456. Określenie wysokości i poboru podatku od posiadania psów w gminie Olszyna – Uchw., Nr 269, poz.
4061.
457. Ustalenie stawek opłaty miejscowej w gminie Olszyna – Uchw., Nr 269, poz. 4062.
458. Ustalenie opłaty administracyjnej w gminie Olszyna – Uchw., Nr 269, poz. 4063
459. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów
płatności tego podatku i sposobu jego poboru oraz zwolnień z tego podatku w gminie Bielawa – Uchw.,
Nr 269, poz. 4064.
460. Ustalenie wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny
stosowanych w gminie Bielawa – Uchw., Nr 269, poz. 4065.
461. Ustalenie wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny
gminie Bielawa – Uchw., Nr 269, poz. 4066.
462. Zmiana uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu poboru
i wysokości prowizji w gminie Bielawa – Uchw., Nr 269, poz. 4067.
463. Wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na 2007 rok w gminie
Twardogóra – Uchw., Nr 269, poz. 4069.
464. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa w gminie Twardogóra – Uchw., Nr 269, poz. 4070.
465. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 269,
poz. 4071.
466. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 269,
poz. 4072.
467. Wprowadzenie opłaty miejscowej w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 269, poz. 4073.
468. Wprowadzenie opłaty uzdrowiskowej w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 269, poz. 4074.
469. Określenie stawki podatku od posiadania psów na 2007 rok w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw.,
Nr 269, poz. 4075.
470. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw.,
Nr 269, poz. 4076.
471. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów w roku 2007
– Uchw., Nr 269, poz. 4077.
472. Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów – Uchw.,
Nr 269, poz. 4078.
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473. Ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2007
– Uchw., Nr 269, poz. 4079.
474. Ustalenie wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2007 – Uchw.,
Nr 269, poz. 4080.
475. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Bierutów na
2007 rok – Uchw., Nr 269, poz. 4081.
476. Określenie wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk –
Uchw., Nr 269, poz. 4082.
477. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Mirsk – Uchw.,
Nr 269, poz. 4083.
478. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Karpacz – Uchw., Nr 269, poz. 4084.
479. Ustalenie dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Karpacz – Uchw., Nr 269, poz. 4085.
480. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2007 w gminie Wąsosz – Uchw.,
Nr 269, poz. 4086.
481. Określenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 269, poz. 4087.
482. Określenie stawek podatku od posiadania psów w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 269, poz. 4088.
483. Określenie stawek podatku od środków transportowych w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 269, poz. 4089.
484. Określenie stawek opłaty targowej w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 269, poz. 4090.
485. Wprowadzenie opłaty administracyjnej w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 269, poz. 4091.
486. Ustalenie wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy
Męcinka – Uchw., Nr 269, poz. 4092.
487. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Platerówka –
Uchw., Nr 269, poz. 4093.
488. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok oraz zwolnień od tych podatków w gminie
Czarny Bór – Uchw., Nr 269, poz. 4094.
489. Określenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ceny jednego q żyta do ustalenia stawki obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Zawonia na 2007 rok – Uchw., Nr 269, poz. 4095.
490. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na obszarze
gminy Zawonia na 2007 rok – Uchw., Nr 269, poz. 4096.
491. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Piechowice – Uchw., Nr 271, poz. 4099.
492. Ustalenie wysokości opłaty miejscowej w gminie Piechowice – Uchw., Nr 271, poz. 4100.
493. Ustalenie wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Piechowice – Uchw., Nr 271, poz. 4101.
494. Ustalenie wysokości stawki podatku po posiadania psów na terenie gminy Piechowice – Uchw., Nr 271,
poz. 4102.
495. Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Piechowice – Uchw.,
Nr 271, poz. 4103.
496. Obniżka średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w gminie Polkowice – Uchw.,
Nr 271, poz. 4104.
497. Określenie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski –
Uchw., Nr 271, poz. 4105.
498. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 271, poz.
4106.
499. Określenie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu
jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2007 w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 271,
poz. 4107.
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500. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście Dzierżoniów – Uchw.,
Nr 271, poz. 4108.
501. Określenie wysokości stawek podatku od posiadania psów w 2007 roku w gminie Jelcz-Laskowice –
Uchw., Nr 271, poz. 4109.
502. Określenie wysokości rocznych stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok
w gminie Jelcz – Laskowice – Uchw., Nr 271, poz. 4110.
503. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw.,
Nr 271, poz. 4111.
504. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Świebodzice – Uchw., Nr 271,
poz. 4112.
505. Określenie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w gminie Świebodzice – Uchw.,
Nr 271, poz. 4113.
506. Określenie wzorów formularzy niezbędnych do ustalenia poboru podatków na terenie gminy Świebodzice
– Uchw., Nr 271, poz. 4114.
507. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok w gminie Wiązów – Uchw., Nr 271,
poz. 4115.
508. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok w gminie Wiązów –
Uchw., Nr 271, poz. 4116.
509. Określenie stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok w gminie Wiązów – Uchw., Nr 271, poz.
4117.
510. Wprowadzenie ulgi w podatku rolnym na rok 2007 w gminie Wiązów – Uchw., Nr 271, poz. 4118.
511. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wiązów – Uchw.,
Nr 271, poz. 4119.
512. Określenie stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok w gminie Święta Katarzyna – Uchw., Nr 271,
poz. 4120.
513. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok w gminie Święta
Katarzyna – Uchw., Nr 271, poz. 4121.
514. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok w gminie Święta Katarzyna –
Uchw., Nr 271, poz. 4122.
515. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej w gminie Głogów – Uchw., Nr 271, poz. 4123.
516. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Głogów – Uchw., Nr 271, poz.
4124.
517. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki –
Uchw., Nr 271, poz. 4125.
518. Określenie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Kamieniec
Ząbkowicki – Uchw., Nr 271, poz. 4126.
519. Określenie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy
Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 271, poz. 4127.
520. Określenie wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości w gminie Żukowice – Uchw.,
Nr 271, poz. 4128.
521. Obniżenie średniej ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego
w 2007 roku w gminie Żukowice – Uchw., Nr 271, poz. 4129.
522. Ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów w gminie Żukowice – Uchw., Nr 271,
poz. 4130.
523. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Żukowice – Uchw., Nr 271,
poz. 4131.
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524. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Domaniów – Uchw., Nr 271,
poz. 4132.
525. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Domaniów – Uchw., Nr 271,
poz. 4133.
526. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Domaniów w 2007 roku – Uchw., Nr 271, poz. 4134.
527. Zmiana uchwały dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok
w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 271, poz. 4135.
528. Zmiana uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 271,
poz. 4136.
529. Obniżenie ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Sulików
na 2007 rok – Uchw., Nr 271, poz. 4137.
530. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików – Uchw., Nr 271,
oz. 4138.
531. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Dobromierz – Uchw., Nr 271,
poz. 4139.
532. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Dobromierz – Uchw., Nr 271,
poz. 4140.
533. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Dobromierz – Uchw.,
Nr 271, poz. 4141.
534. Wprowadzenie opłaty targowej w gminie Dobromierz – Uchw., Nr 271, poz. 4142.
535. Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w gminie Dobromierz –
Uchw., Nr 271, poz. 4143.
536. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2007 roku w gminie Wisznia Mała – Uchw.,
Nr 271, poz. 4144.
537. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2007 roku w gminie Wisznia Mała –
Uchw., Nr 271, poz. 4145.
538. Określenie wysokości ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego za 2007 rok w gminie Wisznia Mała
– Uchw., Nr 271, poz. 4146.
539. Określenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 272, poz. 4147.
540. Określenie stawek podatku od środków transportowych w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 272, poz. 4148.
541. Określenie stawek opłaty targowej w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 272, poz. 4149.
542. Określenie stawek podatku od posiadania psów w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 272, poz. 4150.
543. Określenie wysokości stawek w podatku od nieruchomości w gminie Szczytna – Uchw., Nr 272,
poz. 4151.
544. Zwolnienia w podatku od nieruchomości w gminie Szczytna – Uchw., Nr 272, poz. 4152.
545. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Szczytna – Uchw., Nr 272,
poz. 4153.
546. Ustalenie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i podatku od
nieruchomości w gminie Szczytna – Uchw., Nr 272, poz. 4154.
547. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień na 2007 rok w gminie
Szczytna – Uchw., Nr 272, poz. 4155.
548. Określenie stawek opłaty targowej w gminie Szczytna – Uchw., Nr 272, poz. 4156.
549. Określenie podatku od posiadania psów na 2007 rok w gminie Szczytna – Uchw., Nr 272, poz. 4157.
550. Określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 272,
poz. 4158.
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551. Pobór opłaty uzdrowiskowej w roku 2007 w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 272, poz. 4159.
552. Określenie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 w gminie Duszniki Zdrój – Uchw.,
Nr 272, poz. 4160.
553. Określenie ceny skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2007 rok w gminie Duszniki
Zdrój – Uchw., Nr 272, poz. 4161.
554. Określenie średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2007 rok
w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 272, poz. 4162.
555. Określenie stawki podatku od posiadania psów w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 272, poz. 4163.
556. Zmiana uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia na rok
2007 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze gminy
Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych z tego podatku – Uchw., Nr 272, poz. 4164.
557. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2007 roku
w gminie Pęcław – Uchw., Nr 272, poz. 4165.
558. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Pęcław – Uchw., Nr 272, poz. 4166.
559. Zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w gminie Nowogrodziec – Uchw.,
Nr 277, poz. 4216.
560. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w roku 2007 – Uchw.,
Nr 278, poz. 4224.
561. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Milicz w 2007 roku – Uchw.,
Nr 278, poz. 4225.
562. Ustalenie stawek podatku od posiadania psów na obszarze gminy Milicz w 2007 roku – Uchw., Nr 278,
poz. 4226.
563. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Milicz w 2007 roku –
Uchw., Nr 278, poz. 4227.
564. Wprowadzenie zwolnień dla niektórych podmiotów z opłat za wpis w ewidencji działalności gospodarczej
w gminie Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 278, poz. 4231.
565. Zmiana w uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości w gminie Grębocice – Uchw.,
Nr 278, poz. 4238.
566. Obniżenie ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2007 roku w gminie Grębocice –
Uchw., Nr 278, poz. 4239.
567. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2007
w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 278, poz. 4241.
568. Udzielanie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją w gminie Wleń – Uchw., Nr 279, poz. 4249.
569. Zmiana uchwały Rady Gminy Żórawina Nr VII/28/2004 z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie
tymczasowej lokalizacji targowiska na terenie wsi Żórawina, ustalenia stawki opłaty targowej oraz inkasa
opłaty targowej – Uchw., Nr 279, poz. 4250.
570. Ustalenie wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie
gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 280, poz. 4270.
571. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 280, poz. 4271.
POMNIKI
1.

Wzniesienie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II na terenie miasta Dzierżoniowa – Uchw., Nr 41,
poz. 611.
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POMOC SPOŁECZNA
1.

Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłków celowych
na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 1, poz. 4.

2.

Ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu na terenie gminy Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 1, poz. 5.

3.

Zasady zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod
warunkiem zwrotu w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 1, poz. 6.

4.

Udzielanie pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w gminie
miejskiej Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 1, poz. 7.

5.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Szczytna – Uchw., Nr 1, poz. 13.

6.

Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu – Uchw., Nr 1, poz. 21.

7.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie– Uchw., Nr 2, poz. 47.

8.

Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Wąsosz – Uchw., Nr 3, poz. 57.

9.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 3, poz. 69.

10. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
dzierżoniowskiego w 2006 roku – Z., Nr 3, poz. 80.
11. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie
powiatu dzierżoniowskiego w 2006 roku – Z., Nr 3, poz. 81.
12. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania na terenie
miasta Kowary – Uchw., Nr 4, poz. 90.
13. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 7, poz. 119.
14. Zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie miasta Chojnowa – Uchw., Nr 7, poz. 126.
15. Szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania na terenie gminy
Strzelin – Uchw., Nr 7, poz. 129.
16. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie – Uchw., Nr 8, poz. 144.
17. Określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej –
ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa – Uchw., Nr 11, poz. 180.
18. Określenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy
– ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa – Uchw., Nr 11, poz. 181.
19. Zmiana uchwały Nr XXIV/203/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie
szczegółowych zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłków okresowych, celowych
i pomocy w formie posiłku przyznanych pod warunkiem zwrotu w części lub w całości – Uchw., Nr 11,
poz. 187.
20. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu – Uchw., Nr 11, poz. 188.
21. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie – Uchw., Nr 11, poz. 199.
22. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
oraz ośrodku wsparcia na terenie powiatu wałbrzyskiego – Uchw., Nr 13, poz. 207.
23. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdrój – Uchw., Nr 13, poz. 215.
24. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie – Uchw., Nr 13, poz. 227.
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25. Ustalenie warunków zwrotu należności za okres nieobecności osoby w Domu Opieki „Szarotka”
w Lubinie – Uchw., Nr 14, poz. 235.
26. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze – Uchw., Nr 30, poz. 424.
27. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we
Wronińcu w 2006 roku w powiecie górowskim – Z., Nr 32, poz. 480.
28. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie wyrównania szans
edukacyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Świeradów – Zdrój. – Uchw., Nr 33,
poz. 487.
29. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu
zgorzeleckiego – Z., Nr 35, poz. 560.
30. Zasady udzielania pomocy z funduszu pomocy społecznej w formie posiłku oraz zasad zwrotu przez
świadczeniobiorcę poniesionych wydatków na terenie gminy Marciszów – Uchw., Nr 36, poz. 570.
31. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju – Uchw., Nr 38, poz. 578.
32. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Dzierżoniowa – Uchw., Nr 41, poz. 609.
33. Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu – Uchw., Nr 42, poz. 626.
34. Zmiana Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej – Uchw.,
Nr 42, poz. 631.
35. Udzielenie Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej
pełnomocnictwa do wydawania decyzji w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej –
Uchw., Nr 42, poz. 632.
36. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 636.
37. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 42, poz. 637.
38. Wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 43, poz. 673.
39. Ustalenie zasad wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu tych
świadczeń w części lub całości będących w zakresie zadań własnych Gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 43,
poz. 674.
40. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na
terenie powiatu legnickiego w 2006 roku – P., Nr 44, poz. 704.
41. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie
powiatu legnickiego w 2006 roku – P., Nr 44, poz. 705.
42. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej na terenie
powiatu oleśnickiego w roku 2006 – Z., Nr 44, poz. 706.
43. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2006 – Z., Nr 44, poz. 707.
44. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie doraźnej albo okresowej w postaci
jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz innych osób potrzebujących
w latach 2006- 2009 na terenie miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 48, poz. 768.
45. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
Nielestnie w 2006 roku – Z., Nr 49, poz. 800.
46. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 51, poz. 810.
47. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2006 roku – Z., Nr 51, poz. 863.
48. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej
w 2006 roku – Z., Nr 51, poz. 864.

147
49. Ustalenie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w domu dziecka na terenie powiatu
trzebnickiego w 2006 roku – Z., Nr 51, poz. 865.
50. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu
ząbkowickiego w 2006 roku – Z., Nr 51, poz. 866.
51. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej na
terenie powiatu ząbkowickiego w 2006 roku – Z., Nr 51, poz. 867
52. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Hostelu funkcjonującym przy Domu Dziecka
w Bystrzycy Górnej, powiat świdnicki – Uchw., Nr 53, poz. 872
53. Ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubaniu – Uchw.,
Nr 54, poz. 886
54. Zmiana uchwały Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Lubaniu – Uchw., Nr 54, poz. 887
55. Zmiana uchwały Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad
częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci przebywają
w rodzinach zastępczych – Uchw., Nr 54, poz. 889.
56. Udzielenie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Uchw.,
Nr 59, poz. 937.
57. Zmiana uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi,
pomoc rzeczową zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod
warunkiem zwrotu – Uchw., Nr 59, poz. 938.
58. Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce – Uchw., Nr 59, poz. 939.
59. Zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie, gmina Jemielno – Uchw., Nr 60,
poz. 956.
60. Organizacja Domu Dziennego Pobytu Seniora w Lubinie oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności
za pobyt w Domu – Uchw., Nr 61, poz. 958.
61. Organizacja Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Lubinie i szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w tym Ośrodku – Uchw., Nr 61, poz. 959.
62. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Szczytna – Uchw., Nr 61, poz. 961.
63. Zasady udzielania pomocy z funduszu pomocy społecznej w formie posiłku oraz zasady zwrotu przez
świadczeniobiorcę poniesionych wydatków na pomoc w formie posiłku na terenie miasta Zawidowa –
Uchw., Nr 61, poz. 972.
64. Udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do
wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym
niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie gminy Głogów – Uchw., Nr 61, poz. 985.
65. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Strzelińskiego – Z., Nr 61, poz. 987.
66. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego w 2006 roku – Z., Nr 61, poz. 988.
67. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie
miasta Legnicy w 2006 roku – Z., Nr 61, poz. 989.
68. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta
Legnicy w 2006 roku – Z., Nr 61, poz. 990.
69. Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju – Uchw., Nr 64, poz. 999.
70. Zmiana uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu na terenie gminy
Sulików – Uchw., Nr 64, poz. 1019.
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71. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w powiecie lubańskim – Z., Nr 66 poz. 1068.
72. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
funkcjonujących na terenie powiatu wołowskiego w 2006 roku – Z., Nr 66 poz. 1069.
73. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Uchw., Nr 68, poz. 1087.
74. Warunki odpłatności za pomoc doraźną, bądź okresową w formie posiłku udzielonego osobom i rodzinom
uprawnionym do uzyskania tej formy świadczenia na terenie gminy Legnickie Pole – Uchw., Nr 68,
poz. 1092.
75. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie
powiatu milickiego w 2006 roku – Z., Nr 68, poz. 1094.
76. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Sułowie w 2006 roku
w powiecie milickim – Z., Nr 68, poz. 1095.
77. Ustalenie na 2006 rok miesięcznego średniego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki Szarotka
w Lubinie – Z., Nr 70, poz. 1122.
78. Ustalenie średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Średzkiego oraz mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Malczycach – Z., Nr 70, poz. 1123.
79. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w 2006 roku w powiecie lubińskim – Z., Nr 70, poz. 1124.
80. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie
w 2006 roku w powiecie kamiennogórskim – Z., Nr 70, poz. 1125.
81. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie
powiatu świdnickiego – Z., Nr 70, poz. 1126.
82. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie
przy ul. Neptuna 22/24 w powiecie głogowskim w 2006 roku – Z., Nr 70, poz. 1127
83. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
funkcjonujących na terenie powiatu głogowskiego – Z., Nr 70, poz. 1128.
84. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
jaworskiego w 2006 roku – Z., Nr 70, poz. 1129.
85. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2006 roku w powiatowym domu
pomocy społecznej, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie – Z., Nr 70, poz. 1130.
86. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2006 roku w powiatowym domu
pomocy społecznej, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie – Z., Nr 70, poz. 1131.
87. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17 – Z., Nr 70, poz. 1132.
88. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Rodzinnym Domu Dziecka ul. Sienkiewicza 4, w Bystrzycy – Z., Nr 70, poz. 1133.
89. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej w 2006 roku – Z.,
Nr 70, poz. 1134.
90. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
trzebnickiego w 2006 roku – Z., Nr 70, poz. 1135.
91. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat złotoryjski – Z., Nr 70, poz. 1136.
92. Wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze – Uchw., Nr 73, poz. 1148.
93. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie – Uchw., Nr 73, poz. 1159.
94. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domach Dziecka w Kątach
Wrocławskich, Kiełczowie i Sobótce oraz w Rodzinnych Domach Dziecka w Dobrzykowicach, Świętej
Katarzynie, Gajkowie i Kątach Wrocławskich w 2006 roku w powiecie wrocławskim – Z., Nr 73, poz. 1168.
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95.

Zmiana uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie ustalenia warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej –
Uchw., Nr 74, poz. 1170.

96.

Zmiana uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie ustalenia warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwalniania osoby pełnoletniej za jej pobyt w tej
placówce – Uchw., Nr 74, poz. 1171.

97.

Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach
-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2006 – Z., Nr 75, poz. 1197.

98.

Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu
wałbrzyskiego w 2006 r – Z., Nr 75, poz. 1198.

99.

Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej
Górze o zasięgu gminnym w 2006 roku – Z., Nr 75, poz. 1199.

100. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
-wychowawczych w Jeleniej Górze w 2006 roku – Z., Nr 75, poz. 1200.

w

opiekuńczo-

placówkach

opiekuńczo-

101. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach
-wychowawczych na terenie powiatu kłodzkiego w 2006 roku – Z., Nr 75, poz. 1201.

opiekuńczo-

102. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie
powiatu kłodzkiego w 2006 roku – Z., Nr 75, poz. 1202.
103. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Wrocławia w 2006 roku – Z., Nr 75,
poz. 1203.
104. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w
wychowawczych na terenie Wrocławia w 2006 roku – Z., Nr 75, poz. 1204.

placówkach

opiekuńczo-

105. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Rodzinnym Domu Dziecka ul. Sienkiewicza 4, w Bystrzycy, powiat oleśnicki – Z.,
Nr 75, poz. 1205.
106. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze, jak również szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
oraz tryb ich pobierania na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 76, poz. 1214.
107. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Borzygniewie w 2006 roku, powiat wrocławski – Z., Nr 76, poz. 1235.
108. Warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku na terenie gminy Lwówek Śląski – Uchw., Nr 78,
poz. 1254.
109. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej „Skarbek”
w Polkowicach w 2006 roku – Uchw., Nr 78, poz. 1269.
110. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej w Chocianowie
w 2006 roku – Uchw., Nr 78, poz. 1270.
111. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach – Uchw., Nr 80, poz. 1290.
112. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w zakresie dożywiania, na
terenie gminy Paszowice – Uchw., Nr 80, poz. 1294.
113. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Bolesławiec – Uchw., Nr 82, poz. 1314.
114. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Miejskiej Lubań – Uchw., Nr 82, poz. 1322.
115. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie – Uchw., Nr 82, poz. 1326.
116. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Prochowice – Uchw., Nr 83, poz. 1348.
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117. Zmiana uchwały dotyczącej określania wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy Kobierzyce – Uchw.,
Nr 83, poz. 1349.
118. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich
pobierania na terenie miasta Jedlina – Zdrój – Uchw., Nr 85, poz. 1420.
119. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z potwierdzaniem prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie
gminy i miasta Środa Śląska – Uchw., Nr 86, poz. 1446.
120. Zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolne, na terenie
gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 86, poz. 1448.
121. Zmiana Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku – Uchw., Nr 86, poz. 1450.
122. Uchylenie uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 86,
poz. 1453.
123. Wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 86, poz. 1454.
124. Uchylenie uchwały Nr LIX/210/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty
świadczeń z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu tych świadczeń w części lub całości
będących w zakresie zadań własnych Gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 86, poz. 1455.
125. Ustalenie zasad wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu tych
świadczeń w części lub całości będących w zakresie zadań własnych gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr
86, poz. 1456.
126. Ustalenie miesięcznego kosztu otrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie Śląskiej – Z., Nr 86, poz. 1467.
127. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarów – Uchw., Nr 87, poz. 1480.
128. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej
funkcjonującej na terenie powiatu bolesławieckiego w 2006 roku – Uchw., Nr 87, poz. 1491.
129. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie organizacji
i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta Głogowa
– Uchw., Nr 88, poz. 1513.
130. Organizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior”
oraz Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym – ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską
Lubin – Uchw., Nr 90, poz. 1556.
131. Udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach do
wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym
niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie gminy Grębocice – Uchw., Nr 90, poz. 1567.
132. Upoważnienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce do wydawania decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni –
Uchw., Nr 93, poz. 1619.
133. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie doraźnej albo okresowej
w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w kresie nauki w szkole oraz innych osób
potrzebujących w latach 2006 – 2009 na terenie gminy Międzybórz – Uchw., Nr 95, poz. 1638.
134. Ustanowienie jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka
na terenie Miasta Głogów – Uchw., Nr 95, poz. 1640.
135. Warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku na terenie miasta Polkowice – Uchw., Nr 95, poz. 1642.
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136. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania –
Uchw., Nr 95, poz. 1646.
137. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy oraz określenie zasad
zwrotu wydatków za świadczenia pomocy w zakresie dożywiania na terenie gminy Mściwojów – Uchw.,
Nr 95, poz. 1705.
138. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania –
Uchw., Nr 103, poz. 1754.
139. Rejestr domów pomocy społecznej województwa dolnośląskiego – O., Nr 106, poz. 1812.
140. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku – Uchw., Nr 108, poz. 1821.
141. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie – Uchw., Nr 110, poz. 1840.
142. Uchylenie uchwały z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich przyznawania na terenie
gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 112, poz. 1863.
143. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze, jak również szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
oraz tryb ich pobierania na terenie gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 112, poz. 1864.
144. Zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za pomoc społeczną w formie
dożywiania uczniów w szkołach na terenie gminy Pęcław – Uchw., Nr 112, poz. 1871.
145. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 114, poz. 1892.
146. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
miasta Jelenia Góra – Uchw., Nr 116, poz. 1902.
147. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej – Uchw., Nr 116, poz. 1921.
148. Zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe będących
w zakresie zadań własnych, na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 116, poz. 1927.
149. Warunki odpłatności za posiłki na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 116, poz. 1928.
150. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 122, poz. 1985.
151. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – Uchw., Nr 127,
poz. 2029.
152. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Lądek
Zdrój – Uchw., Nr 131, poz. 2056.
153. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Głogów – Uchw., Nr 131,
poz. 2083.
154. Udzielenie pełnomocnictwa do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Pęcław –
Uchw., Nr 141 poz. 2186.
155. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pęcławiu – Uchw., Nr 141, poz. 2189.
156. Szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na
terenie miasta Świeradów – Uchw., Nr 143, poz. 2207.
157. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Uchw., Nr 143, poz. 2218.
158. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach – Uchw., Nr 146, poz. 2271.
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159. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Międzybórz – Uchw., Nr 147 poz. 2285.
160. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu – Uchw., Nr 147, poz. 2289.
161. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach – Uchw., Nr 147, poz. 2304.
162. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli – Uchw., Nr 147, poz. 2310.
163. Udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli do
wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym
niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie gminy Kotla – Uchw., Nr 147, poz. 2311.
164. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – Uchw., Nr 147,
poz. 2319.
165. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – ośrodku wsparcia
prowadzonym przez Gminę Bielawa – Uchw., Nr 148, poz. 2341.
166. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie powiatu
świdnickiego – Uchw., Nr 149, poz. 2354.
167. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy – Uchw., Nr 149, poz. 2362.
168. Zmiana uchwały Nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki
budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Uchw., Nr 149, poz. 2369.
169. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Sulików – Uchw., Nr 149, poz. 2375.
170. Podwyższenie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków
oraz przyjęte zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie przyznane w zakresie dożywiania na
terenie gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 149, poz. 2377.
171. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – ośrodku wsparcia
prowadzonym przez Gminę Bielawa – Uchw., Nr 151, poz. 2386.
172. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Kudowa – Zdrój – Uchw., Nr 151 poz. 2389.
173. Zmiana regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Domaniów – Uchw., Nr 151 poz. 2390.
174. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie – Uchw., Nr 151, poz. 2391.
175. Określenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego
Pobytu w Świdnicy – Uchw., Nr 154, poz. 2423.
176. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie – Zdroju – Uchw., Nr 156, poz. 2476.
177. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu – Uchw., Nr 159, poz. 2524.
178. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
Gminy Lubin – Uchw., Nr 159, poz. 2528.
179. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie – Uchw., Nr 159, poz. 2529.
180. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej w powiecie zgorzeleckim – Uchw., Nr 161, poz. 2538.
181. Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu – Laskowicach – Uchw., Nr 161,
poz. 2542.
182. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku – Uchw., Nr 162, poz. 2570.
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183. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu – Uchw., Nr 164, poz. 2591.
184. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim – Uchw., Nr 164, poz. 2600.
185. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania na terenie miasta
Szklarska Poręba – Uchw., Nr 164, poz. 2596.
186. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach – Uchw., Nr 167, poz. 2633.
187. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – Uchw., Nr 169, poz. 2662.
188. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalanie odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 169,
poz. 2663.
189. Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 170, poz. 2677.
190. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni – Uchw., Nr 175, poz. 2707.
191. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie – Uchw., Nr 180, poz. 2776.
192. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie do wydawania
decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż
ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Mściwojów – Uchw., Nr 180, poz. 2777.
193. Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasady udzielania zapomogi na
terenie gminy Jerzmanowa – Uchw., Nr 189, poz. 2853.
194. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Świebodzice – Uchw., Nr 191, poz. 2869.
195. Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu – Uchw., Nr 191, poz. 2870.
196. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy
Siekierczyn – Uchw., Nr 191, poz. 2877.
197. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania na terenie miasta Świdnica – Uchw.,
Nr 197, poz. 2921.
198. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej – Uchw., Nr 197, poz. 2938.
199. Regulaminu udzielania uczniom, zamieszkałym na terenie miasta Jawor pomocy materialnej o charakterze
socjalnym – Uchw., Nr 201 poz. 2969.
200. Określenie warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku na terenie miasta Lubin –
Uchw., Nr 206, poz. 3004.
201. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach – Uchw.,
Nr 206, poz. 3016.
202. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich – Uchw., Nr 206, poz. 3006.
203. Świadczenie pomocy społecznej na terenie Gminy Stoszowice – Uchw., Nr 206, poz. 3011.
204. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Pielgrzymka –
Uchw., Nr 206, poz. 3015.
205. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego na terenie gminy Oława – Uchw., Nr 214 poz. 3066.
206. Określenie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich
pobierania na terenie gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 214 poz. 3069.
207. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Żórawina – Uchw., Nr 220 poz. 3112.
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208. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Żórawina – Uchw., Nr 220 poz. 3113.
209. Zasady i tryb udzielania pomocy w zakresie zadań własnych gminy w formie dożywiania uczniów na
terenie gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 221 poz. 3135.
210. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepłowodach – Uchw., Nr 221, poz. 3133.
211. Zmiana Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie – Uchw., Nr 224,
poz. 3201.
212. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 225, poz. 3233.
213. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej – Uchw., Nr 227, poz. 3274.
214. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 228, poz. 3292.
215. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach – Uchw., Nr 228, poz. 3305.
216. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 228, poz. 3306.
217. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy i miasta Nowogrodziec – Uchw., Nr 230 poz. 3329
218. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z potwierdzaniem prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie
miasta Oleśnica – Uchw., Nr 231, poz. 3352.
219. Zmiana regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Góra – Uchw., Nr 232 poz. 3400
220. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta Legnica – Uchw., Nr 236, poz. 3453.
221. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Krotoszyce – Uchw., Nr 236, poz. 3464.
222. Określanie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce
opiekuńczo – wychowawczej w powiecie milickim – Uchw., Nr 237, poz. 3470.
223. Podwyższenie kryterium dochodowego oraz zasady odpłatności za udzieloną pomoc w zakresie
dożywiania dzieci, osób i rodzin z terenu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 237, poz. 3479.
224. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 238, poz. 3488.
225. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu – Uchw., Nr 238, poz. 3489.
226. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów w gminie Leśna – Uchw., Nr 241,
poz. 3555.
227. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 241, poz. 3560.
228. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania w gminie Pieszyce – Uchw.,
Nr 241, poz. 3570.
229. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Lewin Kłodzki –
Uchw., Nr 241, poz. 3571.
230. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Ruja – Uchw., Nr 241, poz. 3574.
231. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli – Uchw., Nr 241, poz. 3576.
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232. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania w gminie Niechlów – Uchw., Nr 241, poz. 3577.
233. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 241, poz. 3578.
234. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Złotoryja – Uchw., Nr 241, poz. 3579.
235. Określenie usług – opiekuńczych – w formie pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach oraz określenie zasad ponoszenia odpłatności za te
usługi – Uchw., Nr 242, poz. 3586.
236. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 242, poz. 3593.
237. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Polkowice – Uchw., Nr 242, poz. 3601.
238. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 242, poz. 3608.
239. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Wleń – Uchw., Nr 242, poz. 3612.
240. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Chojnów – Uchw., Nr 242, poz. 3620.
241. Ustalenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych w powiecie dzierżoniowskim – Uchw., Nr 247, poz. 3669.
242. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Lądek Zdrój – Uchw.,
Nr 247, poz. 3680.
243. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Janowice Wielkie – Uchw., Nr 247, poz. 3685.
244. Ustalenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w gminie Święta Katarzyna – Uchw.,
Nr 247, poz. 3688.
245. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego w gminie Oława – Uchw., Nr 247, poz. 3689.
246. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat
za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w młodzieżowym
ośrodku socjoterapii w powiecie kłodzkim – Uchw., Nr 253, poz. 3770.
247. Zmiana uchwały w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów w 2005 i 2006 roku – Uchw.,
Nr 253, poz. 3774.
248. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat w gminie Podgórzyn – Uchw., Nr 253, poz.
3787.
249. Zmiana uchwały Rady Gminy w Wińsku Nr XLVIII/287/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku – Uchw., Nr 253, poz. 3790.
250. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Bielawa – Uchw., Nr 265, poz. 4017.
251. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 265, poz. 4018.
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252. Zmiana regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawora pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – Uchw., Nr 268, poz. 4057.
253. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 273, poz. 4167.
254. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Kamienna Góra – Uchw., Nr 273, poz. 4168.
255. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach – Uchw., Nr 275, poz. 4175.
256. Ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu w gminie Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 276, poz. 4188.
257. Regulamin przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Wrocław – Uchw., Nr 276, poz. 4191.
258. Ustalenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w mieście Bolesławiec – Uchw.,
Nr 277, poz. 4217.
259. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 278, poz. 4228.
260. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Domaniów – Uchw., Nr 279, poz. 4251.
261. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – Uchw., Nr 280, poz. 4264.
262. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w gminie Szklarska Poręba – Uchw.,
Nr 280, poz. 4265.
263. Określenie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w gminie Szklarska Poręba – Uchw.,
Nr 280, poz. 4268.
264. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Miłkowice – Uchw., Nr 280, poz. 4276.
POROZUMIENIA
1.

zawarte w dniu 10 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim z Gminą Świeradów Zdrój w sprawie
przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg
w gminie Świeradów Zdrój – Por., Nr 1, poz. 27.

2.

zawarte w dniu 10 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim z Gminą Olszyna w sprawie
przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg
w gminie Olszyna – Por., Nr 1, poz. 28.

3.

aneks do Porozumienia Nr 43/05 zawartego w dniu 30 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubań
Powiatem Lubańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego
polegającego na prowadzaniu punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii – A., Nr 3, poz. 79.

4.

aneks do porozumienia Nr 5552/2/05 z dnia 3 lutego 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską
Dzierżoniów a Gminą Bielawa w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu
zbiorowego i przeznaczenia na ten cel środków finansowych – A., Nr 7, poz. 140.

5.

zawarte w dniu 17 stycznia 2006 r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Gminą Pęcław w sprawie ustalenia
warunków przekazania Gminie Pęcław zadania z zakresu edukacji publicznej – Por., Nr 34, poz. 511.

6.

zawarte w dniu 30 grudnia 2005 r. pomiędzy Miastem Świdnica a Powiatem Świdnickim w sprawie
przekazania i przejęcia w zarząd odcinka drogi powiatowej nr 2910 D w granicach administracyjnych
miasta Świdnica – Por., Nr 35, poz. 559.

7.

aneks zawarty w dniu 14 lutego 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim do
Porozumienia zawartego w Lubaniu w dniu 30 marca 2005 r. zmienionego aneksem nr 1 z dnia 5 grudnia
2005 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii – A., Nr 49, poz. 799.

8.

zawarte w dniu 24 lutego 2006 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie
powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego –
Por., Nr 54, poz. 902.
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9.

zawarte w dniu 31 stycznia 2006 r. w Legnicy pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie
powierzenia Legnickiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu
legnickiego – Por., Nr 64, poz. 1021.

10. zawarte w dniu 1 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Górowskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1024.
11. zawarte w dniu 1 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Legnickim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1025.
12. zawarte w dniu 1 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1026.
13. zawarte w dniu 2 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Średzkim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1027.
14. zawarte w dniu 3 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
oz. 1028.
15. zawarte w dniu 3 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wrocławskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1029.
16. zawarte w dniu 3 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1030.
17. zawarte w dniu 6 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Kłodzkim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1031.
18. zawarte w dniu 6 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1032.
19. zawarte w dniu 6 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewoda Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1033.
20. zawarte w dniu 7 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1034.
21. zawarte w dniu 7 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Zgorzeleckim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1035.
22. zawarte w dniu 9 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Głogowskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1036.
23. zawarte w dniu 10 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por.,
Nr 65, poz. 1037.
24. Porozumienie zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Milickim
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por.,
Nr 65, poz. 1038.
25. zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1039.
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26. zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1040.
27. zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Polkowickim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1041.
28. zawarte w dniu 13 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1042.
29. zawarte w dniu 14 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1043.
30. zawarte w dniu 23 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lwóweckim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1044.
31. zawarte w dniu 24 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Kamiennogórskim
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por.,
Nr 65, poz. 1045.
32. zawarte w dniu 27 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Legnicy w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1046.
33. zawarte w dniu 27 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1047.
34. zawarte w dniu 27 lutego 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Złotoryjskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1048.
35. zawarte w dniu 1 marca 2006 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Oławskim w sprawie
powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku – Por., Nr 65,
poz. 1049.
36. zawarte w dniu 30 grudnia 2006 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego a Wójtem Gminy Sulików
w sprawie powierzenia Gminie Sulików zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
zlokalizowanych na terenie gminy Sulików – Por., Nr 76, poz. 1233.
37. zawarte w dniu 28 lutego 2006 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego a Burmistrzem Miasta
Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań powiatowej biblioteki publicznej dla
powiatu zgorzeleckiego – Z., Nr 76, poz. 1234.
38. zawarte w dniu 30 listopada 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim oraz Dolnośląskim Biurem
Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu a Starostą Powiatu Legnickiego w sprawie powierzenia
Województwu przez Starostę wykonania prac przygotowawczych do działania 2. 2. „Scalanie gruntów” we
wsi Krajów, gmina Krotoszyce oraz realizację zadania „Scalanie gruntów wsi Krajów” w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego: działanie 2. 2. „Scalanie gruntów” – Por., Nr 85, poz. 1432.
39. aneks z dnia 12 grudnia 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 30 listopada 2005 roku pomiędzy
Województwem Dolnośląskim oraz Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu a
Starostą Powiatu Legnickiego w sprawie powierzenia Województwu przez Starostę wykonania prac
przygotowawczych do działania 2. 2. „Scalanie gruntów” we wsi Krajów gmina Krotoszyce oraz realizację
zadania „Scalenie gruntów wsi Krajów” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: działanie 2. 2.
„Scalanie gruntów” – A., Nr 85, poz. 1433.
40. zawarte w dniu 31 marca 2006 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Legnickiego, a Burmistrzem Miasta
Chojnowa w sprawie powierzenia zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi – Por., Nr 103,
poz. 1770.
41. zawarte w dniu 14 czerwca 2005 r. pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Wrocław w sprawie założenia
i prowadzenia przez Miasto Wrocław Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy
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ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia, przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu
– Por., Nr 106, poz. 1806.
42. zawarte w dniu 15 marca 2006 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem
Wrocław w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto Wrocław z dniem
1 września 2006 r. Zespołu Szkół Plastycznych z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 23 we Wrocławiu – Por.,
Nr 106, poz. 1807.
43. zawarte w dniu 15 marca 2006 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem
Wrocław w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto Wrocław z dniem
1 września 2006 r. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia z siedzibą przy ulicy Kłodnickiej 36 we
Wrocławiu, Szkoły Muzycznej I Stopnia z siedzibą przy ulicy Kłodnickiej 36 we Wrocławiu – Por., Nr 106,
poz. 1808.
44. zawarte w dniu 15 marca 2006 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem
Wrocław w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto Wrocław z dniem
1 września 2006 r. Liceum Plastycznego, z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 23 we Wrocławiu – Por., Nr 106,
poz. 1809.
45. aneks z dnia do 12 maja 2006 r do porozumienia zawartego w dniu 2 maja 2005 r.. pomiędzy Zarządem
Powiatu Złotoryjskiego a Burmistrzem Miasta Złotoryja w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja
zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotoryjskiego – A., Nr 114, poz. 1900.
46. zawarte w dniu 5 czerwca 2006 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Wrocław w sprawie
powierzenia Miastu Wrocław wykonania w 2006 r. zadań edukacyjnych rządowego programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce – Por., Nr 136, poz. 2280.
47. zawarte w dniu 6 lipca 2006 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice w sprawie
powierzenia Gminie zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych
miasta – Por., Nr 136, poz. 2281.
48. aneks z dnia 1 sierpnia 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 27 lipca 2005 r. w Świdnicy pomiędzy
Gminą Miasto Świdnica, a Powiatem Świdnickim – A., Nr 169, poz. 2671.
49. zawarte w dniu 28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim
w sprawie przejęcia przez Województwo Dolnośląskie Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego
w Karpaczu – Por., Nr 201, poz. 2984.
50. aneks do porozumienia Nr 4-2005 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań z zakresu
utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zgorzelec zawartego w dniu 12 września
2005 r. pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Gminą Miejską Zgorzelec – A., Nr 234, poz. 3443.
51. zawarte w dniu 10 listopada 2006 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Olszyna w sprawie
przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg
w gminie Olszyna – Por., Nr 255, poz. 3816.
52. aneks z dnia 19 października 2006 r. do porozumienia z dnia 28 sierpnia 2006 r. zawartego pomiędzy
Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jeleniogórskim w sprawie przejęcia przez Województwo
Dolnośląskie Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu – A., Nr 255, poz. 3817.
53. zawarte w dniu 1 września 2006 roku pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Długołęka w sprawie wspólnej
realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Długołęka i
miasta Wrocław w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Wrocławia i Gminy Długołęka w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego – Por., Nr 257, poz. 3835.
54. aneks z dnia 1 września 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy
Gminą Wrocław a Gminą Miękinia w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji
miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy – A., Nr 257,
poz. 3836.
55. aneks z dnia 1 września 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy
Gminą Wrocław a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach
komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy
– A., Nr 257, poz. 3837.
56. aneks z dnia 1 września 2006 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy
Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach
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komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami GminyA., Nr 257, poz. 3838.
PORT LOTNICZY
1.

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla Lotniska Wrocław – Strachowice we Wrocławiu –
Rozp., Nr 248, poz. 3693.
PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

1.

Określenie zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych w
gminie Zawidów – Uchw., Nr 47, poz. 751.
PROGRAMY, PLANY, HARMONOGRAMY WOJEWÓDZKIE

1.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa – Uchw., Nr 98,
poz. 1669.

2.

Zmiana uchwały Nr XXXVII/483/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej
i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 103, poz. 1742.

3.

Zmiana uchwały Nr XLVII/622/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu małej retencji wodnej w województwie
dolnośląskim” – Uchw., Nr 161, poz. 2537.

4.

Określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania programu opieki nad zabytkami Województwa
Dolnośląskiego – Uchw., Nr 201, poz. 2964.

5.

Określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Programu Rozwoju Kultury na Dolnym Śląsku do
2020 roku” – Uchw., Nr 249, poz. 3695.

6.

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 253 poz. 3769.
REFERENDUM

1.

Wyniki referendum gminnego w sprawach odwołania Wójta Gminy Pęcław oraz odwołania Rady Gminy
w Pęcławiu przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 22 stycznia 2006 r. – Pr., Nr 19, poz. 330.
REGULAMINY

1.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Strzelinie – Uchw., Nr 1, poz. 18.

2.

Regulamin korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Obornikach Śląskich – Uchw.,
Nr 33, poz. 493.

3.

Regulamin korzystania ze skwerów miejskich na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 51,
poz. 811.

4.

Regulamin placów zabaw na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka- Uchw., Nr 51, poz. 812.

5.

Regulamin korzystania z parku w Długopolu Zdroju, gmina Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 51, poz. 813.

6.

Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych znajdujących się na terenie gminy
Borów – Uchw., Nr 54 poz. 900.

7.

Regulamin korzystania z parku znajdującego się w Wołowie przy ul. Sikorskiego 6 działki Nr 44 AM 29 na
terenie stanowiącym własność Gminy Wołów – Uchw., Nr 81, poz. 1297.

8.

Lokalizacja targowiska miejskiego w Jaworze i ustalenia regulaminu korzystania z tego targowiska –
Uchw., Nr 112, poz. 1857.

9.

Regulamin użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie „Boisko Sportowe ze sztuczną
nawierzchnią przy Hali Sportowej w Węglińcu” – Uchw., Nr 112, poz. 1860.
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10. Regulamin użytkowania obiektów użyteczności publicznej o nazwie Plac zabaw w gminie Węgliniec –
Uchw., Nr 112, poz. 1861.
11. Regulamin korzystania z placów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 147,
poz. 2314.
12. Regulamin gminnych placów zabaw na terenie miasta Świeradów – Zdrój – Uchw., Nr 156, poz. 2477.
13. Regulamin korzystania z Ogródka Jordanowskiego w Żmigrodzie przy ulicy Wrocławskiej – Uchw., Nr
156, poz. 2483.
14. Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wiązów – Uchw.,
Nr 156, poz. 2485.
15. Regulamin gminnych placów zabaw w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 170, poz. 2684.
16. Regulamin gminnych placów zabaw na terenie gminy Długołęka – Uchw., Nr 198, poz. 2957.
17. Przeznaczenie terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy Długołęka oraz uchwalenie
regulaminu gminnych terenów rekreacyjnych – Uchw., Nr 198, poz. 2958.
18. Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw położonych w granicach administracyjnych gminy
i miasta Przemków – Uchw., Nr 209, poz. 3026.
19. Regulamin targowiska miejskiego w Międzylesiu – Uchw., Nr 221, poz. 3125.
20. Regulamin korzystania z terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Złoty Stok – Uchw., Nr 232,
poz. 3374.
21. Regulamin korzystania z placów zabaw na terenie gminy Kotla – Uchw., Nr 234, poz. 3440.
22. Regulamin korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w gminie Długołęka –
Uchw., Nr 241, poz. 3573.
23. Regulamin targowiska miejskiego w Wiązowie – Uchw., Nr 253, poz. 3781.
REKLAMA
1.

Opłaty za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasady ich umieszczania w roku 2006 na terenie
gminy Olszyna – Uchw., Nr 83, poz. 1343.
SŁUŻBA ZDROWIA

1.

Zmiana uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 3, poz. 52.

2.

Przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Zdrowia
w Brzeziej Łące, gmina Długołęka – Uchw., Nr 11, poz. 190.

3.

Restrukturyzacja finansowa publicznoprawnych zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej
wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie Województwa
Dolnośląskiego – Uchw., Nr 17, poz. 272.

4.

Likwidacja Szpitala Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Polanicy Zdroju – Uchw., Nr 19, poz. 299.

5.

Przekształcenie Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu –
Uchw., Nr 19, poz. 300.

6.

Określenie zasad zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Publiczny Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Strzelinie, dla którego Gmina Strzelin jest organem założycielskim – Uchw., Nr 35,
poz. 521.

7.

Zmiany w uchwale Nr XXXII/275/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie
– Uchw., Nr 47, poz. 755.

8.

Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach, województwo dolnośląskie –
Uchw., Nr 76, poz. 1207.
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9.

Przekształcenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu – s.p.z.o.z – Uchw., Nr 78, poz. 1243.

10. Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Ośrodek Zdrowia w Brzeziej
Łące, gmina Długołęka – Uchw., Nr 82, poz. 1335.
11. Zmiana uchwały w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SP
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie – Uchw., Nr 88, poz. 1497.
12. Zasady zakupu lub przyjęcia darowizny wyrobów medycznych oraz ich przeznaczenia i standardu na terenie
gminy Strzelin – Uchw., Nr 90, poz. 1551.
13. Przekształcenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Uchw., Nr 98, poz. 1670.
14. Tekst jednolity Statutu SP ZOZ Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze – Uchw., Nr 98, poz. 1671.
15. Przekształcenie organizacyjne Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Legnicy – Uchw., Nr 98, poz. 1672.
16. Likwidacja Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Uchw., Nr 103, poz. 1741.
17. Przekształcenie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie –
Uchw., Nr 103, poz. 1743.
18. Przekształcenie Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu – Uchw., Nr 103, poz. 1744.
19. Przekształcenie Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka Centrum Medycyny
Ratunkowej we Wrocławiu – Uchw., Nr 103, poz. 1745.
20. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 103, poz. 1746.
21. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki
Zdrowotnej w Dusznikach Zdroju poprzez likwidację oddziału ginekologiczno – położniczego, oddziału
neonatologicznego i oddziału chirurgii ogólnej oraz poradni: dermatologicznej, neurologicznej, zdrowia
psychicznego, okulistycznej, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu – Uchw., Nr 112,
poz. 1854.
22. Przekształcenie Specjalistycznego Zespołu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 120, poz. 1941.
23. Przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala im. J. Babińskiego we Wrocławiu – Uchw., Nr 120, poz. 1942.
24. Zmiana uchwały Nr XXII/102/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu – Uchw., Nr 120, poz. 1946.
25. Zmiana uchwały Nr VII/40/03 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 122,
poz. 1975.
26. Przekształcenie Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Szczawnie Zdroju s.p.z.o.z. – Uchw., Nr 138,
poz. 2126.
27. Zmiana uchwały Nr L/694/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie likwidacji Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju – Uchw., Nr 147, poz. 2282.
28. Zmiana uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kowarach – Uchw., Nr 147, poz. 2283.
29. Określenie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Powiatu jest organem założycielskim na terenie powiatu
trzebnickiego – Uchw., Nr 149, poz. 2356.
30. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Oławie pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej – Uchw., Nr 154, poz. 2407.
31. Przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaworze – Uchw., Nr 156, poz. 2471.
32. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 164, poz. 2578.
33. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach – Uchw., Nr 164, poz. 2579.
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34. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy – Uchw., Nr 164, poz. 2580.
35. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu – Uchw.,
Nr 164 poz. 2581.
36. Przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie – Uchw., Nr 164, poz. 2582.
37. Przekształcenie samodzielnego „Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego” w Strzelinie – Uchw.,
Nr 164, poz. 2590.
38. Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. „Ośrodek Zdrowia w Borowej”,
gmina Długołęka – Uchw., Nr 170, poz. 2691.
39. Przekształcenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu – Uchw., Nr 180,
poz. 2764.
40. Przekształcenie Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie – Uchw., Nr 189, poz. 2833.
41. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie pracowni diagnostycznych: kolonoskopowej, gastroskopowej
i EEG – Uchw., Nr 193 poz. 2886.
42. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu – Uchw., Nr 197 poz. 2904.
43. Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego
w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 197, poz. 2905.
44. Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kowarach – Uchw., Nr 197, poz. 2906.
45. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy – Uchw., Nr 197, poz. 2907.
46. Zmiana uchwały Nr LIII/754/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Jeleniej Górze Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Uchw., Nr 201, poz. 2965.
47. Zmiana uchwały Nr VII/75/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie likwidacji Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu – Uchw., Nr 201,
poz. 2966.
48. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim – Uchw.,
Nr 228, poz. 3283.
49. Zmiana uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie – Uchw., Nr 228,
poz. 3284.
50. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki
Zdrowotnej w Kłodzku poprzez utworzenie oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym oraz
poszerzenie usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o pielęgniarską opiekę długoterminową
– Uchw., Nr 238 poz. 3484.
51. Określenie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerzawie – Uchw., Nr 246, poz. 3664.
52. Przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie pod nazwą Zespół
Opieki Zdrowotnej w Oławie – Uchw., Nr 249, poz. 3701.
53. Przekształcenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu – Uchw.,
Nr 257, poz. 3820.
SPROSTOWANIE BŁĘDÓW
1.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 86, poz. 1469.

2.

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie sprostowania błędów
w tekście Zarządzenia Nr 87 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia
liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie
dolnośląskim – Z., Nr 87, poz. 1473.
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3.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 95, poz. 1660.

4.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 103, poz. 1772.

5.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 106, poz. 1811.

6.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 159, poz. 2531.

7.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 września 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 189, poz. 2856.

8.

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
sprostowania błędu – Obw., Nr 193, poz. 2895.

9.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 222, poz. 3170.

10. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 października 2006 r. w sprawie
sprostowania błędów – Obw., Nr 247, poz. 3690.
11. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. o sprostowaniu błędu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 275., poz. 4181.
12. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 278., poz. 4244.
SPORT
1.

Ustanowienie stypendium sportowego oraz zasady i trybu jego przyznawania dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym na terenie powiatu
wałbrzyskiego – Uchw., Nr 13, poz. 204.

2.

Ustanowienie dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zasady i tryb ich
przyznawania oraz ich wysokość – Uchw., Nr 17, poz. 275.

3.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Rudzie – Uchw., Nr 38, poz. 581.

4.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokość stypendiów
sportowych na terenie miasta Głogowa – Uchw., Nr 47, poz. 754.

5.

Wysokość nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasady i tryb ich przyznawania na terenie gminy
Polkowice – Uchw., Nr 54, poz. 896.

6.

Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na terenie gminy Rudna –
Uchw., Nr 70, poz. 1119.

7.

Ustanowienie dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych dla zawodników posiadających licencję zawodnika w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, warunki i tryb ich przyznawania – Uchw., Nr 80, poz. 1277.

8.

Ustanowienie dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zasady i tryb ich
przyznawania – Uchw., Nr 80, poz. 1278.

9.

Rodzaje wyróżnień i wysokość nagród dla zawodników, trenerów i działaczy oraz szczegółowe zasady
i tryb ich przyznawania na terenie gminy Oleśnica – Uchw., Nr 147, poz. 2309.

10. Zmiana uchwały Nr XL/233/2005 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Wałbrzych w dziedzinie kultury fizycznej
– Uchw., Nr 197 poz. 2933.
11. Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów
sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za wysokie wyniki sportowe w gminie
Leśna – Uchw., Nr 241, poz. 3543.
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STATUTY I GRANICE WOJEWÓDZTWA, POWIATÓW, GMIN, SOŁECTW I OSIEDLI
1.

Zmiana Statutu Powiatu Strzelińskiego – Uchw., Nr 1, poz. 1.

2.

Zmiana Statutu Gminy Stronie Śląskie – Uchw., Nr 1, poz. 9.

3.

Zmiana Statutu Miasta Bielawa – Uchw., Nr 1, poz. 20.

4.

Zmiana Statutu Powiatu Oławskiego – Uchw., Nr 2, poz. 33.

5.

Zmiana Statutu Miasta i Gminy Chocianów – Uchw., Nr 4, poz. 92.

6.

Zmiany w Statucie Gminy Głuszyca – Uchw., Nr 11, poz. 177.

7.

Zmiany statutów sołectw na terenie gminy Niechlów – Uchw., Nr 14, poz. 244.

8.

Zmiana Statutu Powiatu Zgorzeleckiego – Uchw., Nr 17, poz. 274.

9.

Statut Gminy Zawonia – Uchw., Nr 17, poz. 288.

10.

Zmiana Statutu Miasta i Gminy Świerzawa – Uchw., Nr 19, poz. 308.

11.

Statut Gminy Pęcław – Uchw., Nr 30, poz. 428.

12.

Zmiana Statutu Miasta Lubina – Uchw., Nr 32, poz. 442.

13.

Statut Sołectwa Studnica, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 584.

14.

Statut Sołectwa Siedliska, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 585.

15.

Statut Sołectwa Grzemalin, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 586.

16.

Statut Sołectwa Gniewomirowice, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 587.

17.

Statut Sołectwa Goślin, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 588.

18.

Statut Sołectwa Jezierzany, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 589.

19.

Statut Sołectwa Miłkowice, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 590.

20.

Statut Sołectwa Głuchowice, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 591.

21.

Statut Sołectwa Kochlice, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 592.

22.

Statut Sołectwa Rzeszotary – Dobrzejów, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 593.

23.

Statut Sołectwa Jakuszów, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 594.

24.

Statut Sołectwa Ulesie – Lipce, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 595.

25.

Statut Sołectwa Bobrów, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 596.

26.

Statut Sołectwa Pątnówek, gmina Miłkowice – Uchw., Nr 39, poz. 597.

27.

Zmiana Statutu Miasta Dzierżoniowa – Uchw., Nr 41, poz. 605.

28.

Zmiana Statutu Gminy Strzegom – Uchw., Nr 42, poz. 624.

29.

Zmiana Statutu Gminy Strzegom – Uchw., Nr 42, poz. 627.

30.

Zmiana Statutu Miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 43, poz. 680.

31.

Zmiana Statutu Gminy Długołęka – Uchw., Nr 44, poz. 701.

32.

Zmiana Statutu Gminy Olszyna – Uchw., Nr 47, poz. 749.

33.

Zmiana Statutu Gminy Kotla – Uchw., Nr 47, poz. 760.

34.

Utworzenie sołectwa Machnice w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 48, poz. 778.

35.

Nadanie Statutu sołectwa Machnice w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 48, poz. 779.

36.

Zmiana Statutów Sołectw w gminie Kostomłoty – Uchw., Nr 53, poz. 884.

37.

Zmiana uchwały Nr IX/54/03 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 11 września 2003 roku w sprawie
utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy -sołectwa Sobkowice, gmina Kostomłoty – Uchw., Nr 53,
poz. 885.

166
38.

Zmiana Statutu Miasta Lubań – Uchw., Nr 59, poz. 936.

39.

Zmiana Statutów Sołectw: Studnica, Siedliska, Grzymalin, Gniewomirowice, Goślinów, Jeziorzany,
Miłkowice; Głuchowie, Kochlice, Rzeszotary – Dobrzejów, Jakuszów, Ulesie – Lipce, Bobrów, Pątnówek
w gminie Miłkowice – Uchw., Nr 59, poz. 942

40.

Zmiana Statutu Gminy Lubin – Uchw., Nr 70, poz. 1121.

41.

Statut Sołectwa Borowice, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1182.

42.

Statut Sołectwa Głębock, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1183.

43.

Statut Sołectwa Marczyce, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1184.

44.

Statut Sołectwa Miłków, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1185.

45.

Statut Sołectwa Podgórzyn, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1186.

46.

Statut Sołectwa Przesieka, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1187.

47.

Statut Sołectwa Sosnówka, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1188.

48.

Statut Sołectwa Staniszów, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1189.

49.

Statut Sołectwa Ściegny, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1190.

50.

Statut Sołectwa Zachełmie, gmina Podgórzyn – Uchw., Nr 74, poz. 1191.

51.

Podział Osiedla Wojszyce – Ołtaszyn w mieście Wrocław – Uchw., Nr 75, poz. 1196

52.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu
działania sołectw gminy Bardo – Uchw., Nr 76, poz. 1219.

53.

Zmiana Statutu Miasta Piechowice – Uchw., Nr 78, poz. 1258.

54.

Zmiana Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 82, poz. 1330.

55.

Statut Sołectwa Bogusławice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1355.

56.

Statut Sołectwa Boguszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1356.

57.

Statut Sołectwa Osiedle Boguszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1357.

58.

Statut Sołectwa Brzezinka, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1358.

59.

Statut Sołectwa Bystre, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1359.

60.

Statut Sołectwa Cieśle, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1360.

61.

Statut Sołectwa Dąbrowa, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1361.

62.

Statut Sołectwa Gręboszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1362.

63.

Statut Sołectwa Jenkowice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1363.

64.

Statut Sołectwa Krzeczyn, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1364.

65.

Statut Sołectwa Ligota Mała, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1365.

66.

Statut Sołectwa Ligota Polska, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1366.

67.

Statut Sołectwa Ligota Wielka, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1367.

68.

Statut Sołectwa Nieciszów, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1368.

69.

Statut Sołectwa Nowa Ligota, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1369.

70.

Statut Sołectwa Nowoszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1370.

71.

Statut Sołectwa Osada Leśna, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1371.

72.

Statut Sołectwa Ostrowina, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1372.

73.

Statut Sołectwa Piszkawa, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1373.

74.

Statut Sołectwa Poniatowice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1374.

75.

Statut Sołectwa Smardzów, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1375.
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76.

Statut Sołectwa Smolna, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1376.

77.

Statut Sołectwa Sokołowice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1377.

78.

Statut Sołectwa Spalice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1378.

79.

Statut Sołectwa Świerzna, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1379.

80.

Statut Sołectwa Wszechświęte, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1380.

81.

Statut Sołectwa Wyszogród, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1381.

82.

Statut Sołectwa Zarzysko, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1382.

83.

Statut Sołectwa Zimnica, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1383.

84.

Zmiany w Statucie Sołectwa Bogusławice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1384.

85.

Zmiany w Statucie Sołectwa Boguszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1385.

86.

Zmiany w Statucie Sołectwa Osiedle Boguszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1386.

87.

Zmiany w Statucie Sołectwa Brzezinka, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1387.

88.

Zmiany w Statucie Sołectwa Bystre, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1388.

89.

Zmiany w Statucie Sołectwa Cieśle, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1389.

90.

Zmiany w Statucie Sołectwa Dąbrowa, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1390.

91.

Zmiany w Statucie Sołectwa Gręboszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1391.

92.

Zmiany w Statucie Sołectwa Jenkowice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1392.

93.

Zmiany w Statucie Sołectwa Krzeczyn, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1393.

94.

Zmiany w Statucie Sołectwa Ligota Mała, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1394.

95.

Zmiany w Statucie Sołectwa Ligota Polska, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1395.

96.

Zmiany w Statucie Sołectwa Ligota Wielka, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1396.

97.

Zmiany w Statucie Sołectwa Nieciszów, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1397.

98.

Zmiany w Statucie Sołectwa Nowa Ligota, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1398.

99.

Zmiany w Statucie Sołectwa Nowoszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1399.

100. Zmiany w Statucie Sołectwa Osada Leśna, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1400
101. Zmiany w Statucie Sołectwa Ostrowina, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1401
102. Zmiany w Statucie Sołectwa Piszkawa, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1402
103. Zmiany w Statucie Sołectwa Poniatowice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1403
104. Zmiany w Statucie Sołectwa Smardzów, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1404
105. Zmiany w Statucie Sołectwa Smolna, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1405
106. Zmiany w Statucie Sołectwa Sokołowice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1406
107. Zmiany w Statucie Sołectwa Spalice, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1407
108. Zmiany w Statucie Sołectwa Świerzna, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1408
109. Zmiany w Statucie Sołectwa Wszechświęte, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1409
110. Zmiany w Statucie Sołectwa Wyszogród, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1410
111. Zmiany w Statucie Sołectwa Zarzysko, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1411
112. Zmiany w Statucie Sołectwa Zimnica, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 84, poz. 1412
113. Jednolity tekst Statutu Miasta Zgorzelec – Obw., Nr 85, poz. 1436
114. Zmiana Statutu Gminy Grębocice – Uchw., Nr 90, poz. 1569.
115. Zmiana Statutu Miasta Bielawa – Uchw., Nr 93, poz. 1602.
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116. Tymczasowy Statut Uzdrowiska Polanica Zdrój – Uchw., Nr 93, poz. 1604.
117. Tymczasowy Statutu Uzdrowiska Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 95, poz. 1635.
118. Tymczasowy Statut Uzdrowiska w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 98, poz. 1676.
119. Zmiana Statutu Miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 98, poz. 1689.
120. Tymczasowy Statut Uzdrowiska w Dusznikach Zdroju – Uchw., Nr 101, poz. 1723.
121. Tymczasowy Statut Uzdrowiska Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 101, poz. 1726.
122. Tymczasowy Statut uzdrowiska Cieplice, gmina Jelenia Góra – Uchw., Nr 103, poz. 1749.
123. Tymczasowy Statut uzdrowiska Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 103, poz. 1752.
124. Statut Gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 103, poz. 1767.
125. Zmiana Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 106, poz. 1789.
126. Statut Gminy Cieszków – Uchw., Nr 110, poz. 1842.
127. Jednolity tekst Statutu Gminy Długołęka – Obw., Nr 112, poz. 1877.
128. Jednolity tekst Statutu Powiatu Jaworskiego – Obw., Nr 114, poz. 1883.
129. Zmiany w Statucie Powiatu Jaworskiego – Uchw., Nr 114, poz. 1884.
130. Tymczasowy Statut Uzdrowiska w Lądku Zdroju – Uchw., Nr 131, poz. 2055.
131. Statut Osiedla Ołtaszyn, miasto Wrocław – Uchw., Nr 131, poz. 2074.
132. Statut Osiedla Wojszyce, miasto Wrocław – Uchw., Nr 131, poz. 2075.
133. Zmiana Statutu Gminy Głogów – Uchw., Nr 131, poz. 2082.
134. Statut Sołectwa Bukowinka, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2147.
135. Statut Sołectwa Chełstów, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2148.
136. Statut Sołectwa Chełstówek, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2149.
137. Statut Sołectwa Dąbrowa, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2150.
138. Statut Sołectwa Domasławice, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2151.
139. Statut Sołectwa Drogoszowice, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2152.
140. Statut Sołectwa Drożdzięcin, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2153.
141. Statut Sołectwa Goszcz, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2154.
142. Statut Sołectwa Gola Wielka, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2155.
143. Statut Sołectwa Grabowno Małe, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2156.
144. Statut Sołectwa Grabowno Wielkie, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2157.
145. Statut Sołectwa Drągów, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2158.
146. Statut Sołectwa Łazisko, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2159.
147. Statut Sołectwa Moszyce, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2160.
148. Statut Sołectwa Nowa Wieś Goszczańska, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2161.
149. Statut Sołectwa Olszówka, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2162.
150. Statut Sołectwa Sądrożyce, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2163.
151. Statut Sołectwa Sosnówka, gmina Twardogóra – Uchw., Nr 139, poz. 2164.
152. Statut Urzędu Gminy Malczyce – Uchw., Nr 139, poz. 2171.
153. Statut Sołectwa Piotrkowiczki, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 141, poz. 2200.
154. Statut Gminy Zawonia – Uchw., Nr 141, poz. 2201.
155. Zmiana Statutu Gminy Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 143, poz. 2209.
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156. Statut Urzędu Miasta Lubań – Uchw., Nr 143, poz. 2217.
157. Statut Urzędu Miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 143, poz. 2222.
158. Statut Urzędu Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice – Uchw., Nr 146, poz. 2253.
159. Statutu Urzędu Gminy Oleśnica – Uchw., Nr 146, poz. 2262.
160. Zmiana Statutu Gminy Długołęka – Uchw., Nr 146, poz. 2266.
161. Statut Urzędu Gminy Długołęka – Uchw., Nr 146, poz. 2267.
162. Statut Urzędu Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 146, poz. 2270.
163. Statut Urzędu Gminy Mietków – Uchw., Nr 146, poz. 2279.
164. Zmiana Statutu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 147, poz. 2286.
165. Statut Urzędu Miejskiemu w Kowarach – Uchw., Nr 147, poz. 2293.
166. Statut Urzędu Miejskiemu w Oławie – Uchw., Nr 147, poz. 2294.
167. Statut Urzędu Miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 147, poz. 2298.
168. Statut Urzędu Gminy Oława – Uchw., Nr 147, poz. 2317.
169. Statut Urzędu Gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 147, poz. 2318.
170. Zmiana załącznika do uchwały Nr XVII/124/00 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 czerwca
2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu jednostki budżetowej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Starych
Bogaczowicach – Uchw., Nr 147, poz. 2320.
171. Statut Urzędu Gminy Rudna – Uchw., Nr 147, poz. 2324.
172. Statut Urzędu Gminy Kondratowice – Uchw., Nr 147, poz. 2325.
173. Statut Urzędu Miejskiego Bielawy – Uchw., Nr 148, poz. 2343.
174. Statut Urzędu Miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 148, poz. 2346.
175. Statut Urzędu Miasta Legnicy – Uchw., Nr 149, poz. 2364.
176. Statut Urzędu Miejskiego Wrocławia – Uchw., Nr 149, poz. 2370.
177. Statut Urzędu Gminy Domaniów – Uchw., Nr 151, poz. 2393.
178. Statut Powiatu Ząbkowickiego – Uchw., Nr 154, poz. 2405.
179. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Górze – Uchw., Nr 154, poz. 2415.
180. Statut Urzędu Miejskiego w Świebodzicach – Uchw., Nr 154, poz. 2416.
181. Statut Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Uchw., Nr 154, poz. 2425.
182. Statut Urzędu Miejskiego w Zawidowie – Uchw., Nr 154, poz. 2428.
183. Zmiana Statutu Gminy Męcinka – Uchw., Nr 154, poz. 2435.
184. Statut Urzędu Gminy w Stoszowicach – Uchw., Nr 155, poz. 2460.
185. Zmiana Statutu Gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 156, poz. 2480.
186. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Wiązowie – Uchw., Nr 156, poz. 2486.
187. Statut Sołectwa Bieliszów, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2495.
188. Statut Sołectwa Ciechanów, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2496.
189. Statut Sołectwa Cieszyny, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2497.
190. Statut Sołectwa Chorągwice, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2498.
191. Statut Sołectwa Daszów, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2499.
192. Statut Sołectwa Irządze, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2500.
193. Statut Sołectwa Jemielno, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2501.
194. Statut Sołectwa Kietlów, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2502.
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195. Statut Sołectwa Luboszyce, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2503.
196. Statut Sołectwa Luboszyce Małe, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2504.
197. Statut Sołectwa Lubów, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2505.
198. Statut Sołectwa Łęczyca, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2506.
199. Statut Sołectwa Osłowice, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2507.
200. Statut Sołectwa Piotrowice Małe, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2508.
201. Statut Sołectwa Piskorze, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2509.
202. Statut Sołectwa Psary, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2510.
203. Statut Sołectwa Smolne, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2511.
204. Statut Sołectwa Śleszów, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2512.
205. Statut Sołectwa Uszczonów, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2513.
206. Statut Sołectwa Zdziesławice, gmina Jemielno – Uchw., Nr 158, poz. 2514.
207. Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Lewin Kłodzki oraz określenie zakresu jej działania – Uchw.,
Nr 159, poz. 2527.
208. Statut Osiedla Piastowskiego na terenie miasta Jelcz – Laskowice – Uchw., Nr 162, poz. 2565.
209. Statut Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie – Uchw., Nr 163, poz. 2576.
210. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju – Uchw., Nr 164, poz. 2593.
211. Statut Urzędu Miasta w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 164, poz. 2599.
212. Statut Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju – Uchw., Nr 165, poz. 2613.
213. Statut Urzędu Miasta Kłodzka – Uchw., Nr 169, poz. 2653.
214. Statut Urzędu Gminy Dobromierz – Uchw., Nr 169, poz. 2668.
215. Statut Urzędu Gminy Kłodzko – Uchw., Nr 169, poz. 2670.
216. Zmiana Statutu Miasta Lubań – Uchw., Nr 170, poz. 2672.
217. Zmiana w Statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 170, poz. 2675.
218. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie podziału Wrocławia na
osiedla – Uchw., Nr 170, poz. 2681.
219. Statut Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec – Uchw., Nr 170, poz. 2685.
220. Zmiany w statutach sołectw Gminy Rudna – Uchw., Nr 175, poz. 2709.
221. Statut Sołectwa Baranowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2711.
222. Statut Sołectwa Bartniki, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2712.
223. Statut Sołectwa Borzynowo, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2713.
224. Statut Sołectwa Brzezina Sułowska, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2714.
225. Statut Sołectwa Czatkowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2715.
226. Statut Sołectwa Duchowo, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2716.
227. Statut Sołectwa Dunkowa, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2717.
228. Statut Sołectwa Gądkowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2718.
229. Statut Sołectwa Godnowa, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2719.
230. Statut Sołectwa Gogołowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2720.
231. Statut Sołectwa Gołkowo, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2721.
232. Statut Sołectwa Grabownica, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2722.
233. Statut Sołectwa Grabówka, gmina Milicz – Uchw., Nr 176, poz. 2723.
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234. Statut Sołectwa Gruszeczka, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2724.
235. Statut Sołectwa Henrykowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2725.
236. Statut Sołectwa Kaszowo, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2726.
237. Statut Sołectwa Kolęda, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2727.
238. Statut Sołectwa Latkowa, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2728.
239. Statut Sołectwa Łąki, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2729.
240. Statut Sołectwa Miłochowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2730.
241. Statut Sołectwa Miłosławice, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2731.
242. Statut Sołectwa Młodzianów, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2732.
243. Statut Sołectwa Niesułowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2733.
244. Statut Sołectwa Nowy Zamek, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2734.
245. Statut Sołectwa Olsza, gmina Milicz – Uchw., Nr 177, poz. 2735.
246. Statut Sołectwa Ostrowąsy, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2736.
247. Statut Sołectwa Piękocin, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2737.
248. Statut Sołectwa Piotrkosice, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2738.
249. Statut Sołectwa Poradów, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2739.
250. Statut Sołectwa Postolin, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2740.
251. Statut Sołectwa Potasznia, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2741.
252. Statut Sołectwa Pracze, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2742.
253. Statut Sołectwa Ruda Milicka, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2743.
254. Statut Sołectwa Ruda Sułowska, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2744.
255. Statut Sołectwa Sławoszowice, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2745.
256. Statut Sołectwa Słączno, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2746.
257. Statut Sołectwa Stawiec, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2747.
258. Statut Sołectwa Sulimierz, gmina Milicz – Uchw., Nr 178, poz. 2748.
259. Statut Sołectwa Sułów, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2749.
260. Statut Sołectwa Świętoszyn, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2750.
261. Statut Sołectwa Tworzymirki, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2751.
262. Statut Sołectwa Tworzymirki Górne, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2752.
263. Statut Sołectwa Wałkowa, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2753.
264. Statut Sołectwa Węgrzynów, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2754.
265. Statut Sołectwa Wielgie Milickie, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2755.
266. Statut Sołectwa Wilkowo, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2756.
267. Statut Sołectwa Wodników Górny, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2757.
268. Statut Sołectwa Wrocławice, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2758.
269. Statut Sołectwa Wróbliniec, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2759.
270. Statut Sołectwa Wszewilki, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2760.
271. Statut Sołectwa Wziąchowo Małe, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2761.
272. Statut Sołectwa Wziąchowo Wielkie, gmina Milicz – Uchw., Nr 179, poz. 2762.
273. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 180, poz. 2766.
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274. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu – Uchw., Nr 180, poz. 2770.
275. Statut Urzędu Gminy Mściwojów – Uchw., Nr 180, poz. 2779.
276. Statut Urzędu Gminy Złotoryja – Uchw., Nr 180, poz. 2782.
277. Zmiana Statutu Miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 189, poz. 2841.
278. Statut Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie – Uchw., Nr 189, poz. 2842.
279. Statut Urzędu Gminy Nowa Ruda – Uchw., Nr 189, poz. 2849.
280. Statut Urzędu Gminy Kamienna Góra – Uchw., Nr 189, poz. 2851.
281. Statut Urzędu Gminy Jerzmanowa – Uchw., Nr 189, poz. 2852.
282. Statut Urzędu Gminy w Radwanicach – Uchw., Nr 189, poz. 2855.
283. Statut Urzędu Miejskiego w Olszynie – Uchw., Nr 197, poz. 2927.
284. Statut Urzędu Miasta Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 197, poz. 2929.
285. Statut Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju – Uchw., Nr 197, poz. 2932.
286. Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – Uchw., Nr 197, poz. 2935.
287. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach – Uchw., Nr 197, poz. 2936.
288. Statut Urzędu Gminy w Lubinie – Uchw., Nr 197, poz. 2937.
289. Statut Urzędu Gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 197, poz. 2939.
290. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach – Uchw., Nr 198, poz. 2951.
291. Statut Urzędu Gminy Borów – Uchw., Nr 198, poz. 2956.
292. Statut Urzędu Miasta Piława Górna – Uchw., Nr 201, poz. 2970.
293. Zmiana Statutu Gminy Wojcieszów – Uchw., Nr 201, poz. 2974.
294. Statut Urzędowi Gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 201, poz. 2978.
295. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie – Uchw., Nr 206, poz. 3002.
296. Statut Urzędu Gminy Pielgrzymka – Uchw., Nr 206, poz. 3014.
297. Zmiana Statutu Miasta Głogowa – Uchw., Nr 209, poz. 3028.
298. Zmiana Statutu Gminy Oleśnica – Uchw., Nr 209, poz. 3038.
299. Statut Urzędu Gminy Polkowice – Uchw., Nr 214, poz. 3060.
300. Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Polkowicach – Uchw., Nr 214, poz. 3061.
301. Statut Urzędu Miasta i Gminy Świerzawa – Uchw., Nr 214, poz. 3065..
302. Statut Urzędu Miejskiego w Ziębicach – Uchw., Nr 220, poz. 3097.
303. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze – Uchw., Nr 220, poz. 3099.
304. Statut Urzędu Miasta i Gminy Strzelin – Uchw., Nr 220, poz. 3104.
305. Statut Urzędu Miejskiego w Jaworze – Uchw., Nr 220, poz. 3107.
306. Statut Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk – Uchw., Nr 221, poz. 3122.
307. Statut Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie – Uchw., Nr 221, poz. 3124.
308. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – Uchw., Nr 221, poz. 3128.
309. Statut Urzędu Gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 221, poz. 3134.
310. Statut Urzędu Miejskiego Wąsosza – Uchw., Nr 222, poz. 3141.
311. Nadanie Statutu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy – Uchw.,
Nr 222, poz. 3148.
312. Statut Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – Uchw., Nr 222, poz. 3155.
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313. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie – Uchw., Nr 222, poz. 3156.
314. Statut Urzędu Gminy Lubań – Uchw., Nr 222, poz. 3161.
315. Statut Urzędu Gminy Legnickie Pole – Uchw., Nr 222, poz. 3164.
316. Statut Urzędu Miejskiego w Leśnej – Uchw., Nr 223, poz. 3180.
317. Statut Urzędu Miejskiego w Złotoryi – Uchw., Nr 223, poz. 3183.
318. Statut Urzędu Gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 223, poz. 3191.
319. Statut Urzędu Miejskiego w Bolkowie – Uchw., Nr 224, poz. 3200.
320. Statut Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich – Uchw., Nr 224, poz. 3204.
321. Zmiana Statutu Gminy Bolków – Uchw., Nr 224, poz. 3211.
322. Statut Urzędu Miasta Piechowice – Uchw., Nr 224, poz. 3218.
323. Statut Urzędu Gminy Sulików – Uchw., Nr 224, poz. 3222.
324. Statut Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju – Uchw., Nr 225, poz. 3224.
325. Statut Urzędu Gminy w Rui – Uchw., Nr 225, poz. 3243.
326. Statut Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim – Uchw., Nr 225, poz. 3247.
327. Statut Sołectwa Stoszowice- Uchw., Nr 226, poz. 3248.
328. Statut Sołectwa Budzów w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3249.
329. Statut Sołectwa Mikołajów w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3250.
330. Statut Sołectwa Żdanów w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3251.
331. Statut Sołectwa Srebrna Góra w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3252.
332. Statut Sołectwa Jemna w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3253.
333. Statut Sołectwa Rudnica w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3254.
334. Statut Sołectwa Grodziszcze w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3255.
335. Statut Sołectwa Lutomierz w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3256.
336. Statut Sołectwa Przedborowa w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3257.
337. Statut Sołectwa Różana w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 226, poz. 3258.
338. Statut Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 227, poz. 3275.
339. Statut Urzędu Gminy Głogów – Uchw., Nr 227, poz. 3277.
340. Statut Urzędu Miejskiego w Głuszycy – Uchw., Nr 228, poz. 3291.
341. Statut Urzędu Gminy w Kunicach – Uchw., Nr 228, poz. 3302.
342. Zmiana Statutu Urzędu Gminy w Kunicach – Uchw., Nr 228, poz. 3303.
343. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy – Uchw., Nr 230, poz. 3324.
344. Statut Urzędu Gminy Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 230, poz. 3334.
345. Zmiana Statutu Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 230, poz. 3337.
346. Zmiana Statutu Gminy Kunice – Uchw., Nr 230, poz. 3338.
347. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie – Uchw., Nr 231, poz. 3346.
348. Zmiana Statutu Miasta i Gminy Ścinawa – Uchw., Nr 231, poz. 3347.
349. Zmiana Statutu Miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 231, poz. 3349.
350. Statut Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – Uchw., Nr 231, poz. 3359.
351. Statut Urzędu Gminy Kotla – Uchw., Nr 231, poz. 3365.
352. Statut Urzędu Gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 231, poz. 3366.
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353. Statut Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku – Uchw., Nr 232, poz. 3373.
354. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – Uchw., Nr 232, poz. 3384.
355. Statut Urzędu Gminy Walim – Uchw., Nr 232, poz. 3386.
356. Statut Sołectwa Szymanów, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 232, poz. 3389.
357. Statut Sołectwa Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 232, poz. 3390.
358. Statut Sołectwa Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 232, poz. 3391.
359. Statut Urzędu Gminy Marciszów – Uchw., Nr 232, poz. 3396.
360. Statut Urzędu Gminy w Łagiewnikach – Uchw., Nr 232, poz. 3405.
361. Statut Urzędu Miejskiego w Chojnowie – Uchw., Nr 234, poz. 3407.
362. Statut Urzędu Miejskiego w Karpaczu – Uchw., Nr 234, poz. 3408.
363. Statut Urzędu Gminy Stara Kamienica – Uchw., Nr 234, poz. 3424.
364. Statut Urzędu Gminy Męcinka – Uchw., Nr 234, poz. 3425.
365. Statut Urzędu Gminy Chojnów – Uchw., Nr 234, poz. 3429.
366. Statut Urzędu Gminy Miłkowice – Uchw., Nr 234, poz. 3432.
367. Statut Urzędu Gminy Krotoszyce – Uchw., Nr 234, poz. 3436.
368. Statut Sołectwa Lipa w gminie Ziębice – Uchw., Nr 236, poz. 3449.
369. Statut Sołectwa Wigancice w gminie Ziębice – Uchw., Nr 236, poz. 3450.
370. Statut Sołectwa Kalinowice Górne w gminie Ziębice – Uchw., Nr 236, poz. 3451.
371. Statut Sołectwa Bożnowice w gminie Ziębice – Uchw., Nr 236, poz. 3452.
372. Statut Urzędu Gminy w Platerówce – Uchw., Nr 236, poz. 3459.
373. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce – Uchw., Nr 238, poz. 3493.
374. Statuty sołectw Gminy Prochowice – Uchw., Nr 238, poz. 3494.
375. Statut Urzędu Miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 241, poz. 3559.
376. Zmiana Statutu Gminy Długołęka – Uchw., Nr 241, poz. 3572.
377. Statut Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Uchw., Nr 242, poz. 3594.
378. Zmiana Statutu Gminy Świebodzice – Uchw., Nr 246, poz. 3662.
379. Jednolity tekst Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego – Obw., Nr 247, poz. 3692.
380. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku – Uchw., Nr 249, poz. 3703.
381. Statut Urzędu Gminy w Osiecznicy – Uchw., Nr 252, poz. 3751.
382. Zmiana Statutu Gminy Osiecznica – Uchw., Nr 252, poz. 3753.
383. Statut Sołectwa Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3754.
384. Statut Sołectwa Kryniczno w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3755.
385. Statut Sołectwa Rogoż w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3756.
386. Statut Sołectwa Psary w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3757.
387. Statut Sołectwa Malin w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3758.
388. Statut Sołectwa Ozorowice w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3759.
389. Statut Sołectwa Wysoki Kościół w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3760.
390. Statut Sołectwa Pierwoszów w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3761.
391. Statut Sołectwa Strzeszów w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3762.
392. Statut sołectwa Szewce w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3763.
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393. Statut Sołectwa Mienice w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 252, poz. 3764.
394. Statut Urzędu Gminy w Podgórzynie – Uchw., Nr 253, poz. 3786.
395. Statut Gminy Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 275, poz. 4172.
396. Statut Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój – Uchw., Nr 276, poz. 4193.
397. Statut Miasta Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 276, poz. 4194.
398. Statut Urzędu Gminy Mysłakowice – Uchw., Nr 276, poz. 4203.
399. Zmiana Statutu Powiatu Głogowskiego – Uchw., Nr 277, poz. 4205.
400. Zmiana Statutu Powiatu Ząbkowickiego – Uchw., Nr 277, poz. 4206.
401. Statut Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich – Uchw., Nr 277, poz. 4209.
402. Zmiana Statutu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich – Uchw., Nr 277, poz. 4210.
403. Zmiana Statutu Gminy Zawonia – Uchw., Nr 277, poz. 4219.
404. Zmiana Statutu Gminy Wojcieszów – Uchw., Nr 278, poz. 4223.
405. Zmiana Statutów sołectw Gminy Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 278, poz. 4233.
406. Zmiana Statutu Osiedla Iwiny w gminie Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 278, poz. 4234.
407. Zmiana Statutu Gminy Dobromierz – Uchw., Nr 279, poz. 4253.
408. Zmiana Statutu Powiatu Złotoryjskiego – Uchw., Nr 280, poz. 4261.
STRAŻ MIEJSKA
1.

Zmiana Regulaminu Straży Miejskiej w Bolesławcu. – Uchw., Nr 2, poz. 41.

2.

Regulamin organizacyjny Straży Miejskiej w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 90 poz. 1550.

3.

Regulamin Straży Miejskiej w Kłodzku – Uchw., Nr 106 poz. 1787.

4.

Zmiana uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Lubinie – Uchw., Nr 114 poz. 1888.

5.

Zmiana zarządzenia Nr 01/91 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 1991 roku w sprawie utworzenia
Straży Miejskiej i nadania jej Statutu – Uchw., Nr 149, poz. 2361.

6.

Statut Straży Miejskiej Wrocławia – Uchw., Nr 149, poz. 2367.

7.

Regulamin Straży Miejskiej w Kudowie Zdroju – Uchw., Nr 151 poz. 2388.

8.

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Świdnicy – Uchw., Nr 154 poz. 2420.

9.

Utworzenie Straży Miejskiej w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 155, poz. 2445.

10. Regulamin Straży Miejskiej w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 155 poz. 2446.
11. Statut Straży Miejskiej w Wałbrzychu – Uchw., Nr 156, poz. 2475.
12. Nadanie Statutu Straży Miejskiej w Oławie – Uchw., Nr 193, poz. 2892.
13. Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 197 poz. 2916.
14. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 197 poz. 2917.
15. Udzielenie Panu Stanisławowi Rybakowi – Komendantowi Straży Miejskiej w Świdnicy upoważnienia do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 230, poz. 3327.
16. Statut Straży Miejskiej w Świdnicy – Uchw., Nr 242, poz. 3604.
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TRANSPORT
1.

Określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na
terenie gminy Strzegom – Uchw., Nr 1, poz. 10.

2.

Wprowadzenie dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Karpacz – Uchw., Nr 2, poz. 37.

3.

Określenie liczby przeznaczonych do wydania w roku 2006 nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na terenie gminy miejskiej Lubin – Uchw., Nr 7, poz. 123.

4.

Ustalenie limitu przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na terenie miasta Chojnowa – Uchw., Nr 7, poz. 127.

5.

Zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej
Górze – Uchw., Nr 14, poz. 236.

6.

Zmiana uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad
odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego – Uchw., Nr 32,
poz. 443.

7.

Zmiana taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto
Świdnica – Uchw., Nr 68, poz. 1077.

8.

Zmiana uchwały Nr XXII/1818/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie cen
urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania opłaty dodatkowej w razie
niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych – Uchw., Nr 75, poz. 1192.

9.

Zatwierdzenie taryfy opłat w komunikacji miejskiej na terenie miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 76, poz. 1217.

10. Określenie stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami
w Legnicy – Uchw., Nr 82, poz. 1321.
11. Zmiana uchwały w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez
Gminę Miasto Świdnica – Uchw., Nr 86, poz. 1443.
12. Zasady korzystania z przystanków na terenie gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 103, poz. 1763.
13. Zmiana taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto
Świdnica – Uchw., Nr 154, poz. 2422.
14. Przekazanie Gminie Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką dla przedsiębiorców z terenu Gminy Miasta Boguszowa – Gorce – Uchw., Nr 169, poz. 2656.
15. Określenie limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania
w 2007 roku na terenie miasta Głogów – Uchw., Nr 209, poz. 3027.
16. Zmiana uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 kwietnia 1999 roku w prawie zasad
odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego – Uchw., Nr 221,
poz. 3123.
17. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu
zbiorowego w Legnicy – Uchw., Nr 222, poz. 3149.
18. Ustalenie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2007 na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 230, poz. 3323.
19. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w 2007 r. nowych licencji na wykonanie transportu
drogowego taksówką w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 237, poz. 3475.
20. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w 2007 r. nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w mieście Bolesławiec – Uchw., Nr 241, poz. 3542.
21. Ustalenie ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2007 rok –
Uchw., Nr 241, poz. 3561.
22. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką w 2007 roku w gminie Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 241, poz. 3569.
23. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w roku 2007 nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda – Uchw., Nr 242, poz. 3584.
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24. Ustalenie na 2007 r. limitu wydawania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w
mieście Świdnica – Uchw., Nr 242, poz. 3603.
25. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w 2007 r. nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na obszarze miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 246, poz. 3658.
26. Ustalenie limitu nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób
taksówkami osobowymi w mieście Bielawa – Uchw., Nr 247, poz. 3678.
27. Ustalenie liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007 w mieście Złotoryja
– Uchw., Nr 247, poz. 3681.
28. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką przez przedsiębiorców z terenu gminy miasta Boguszowa-Gorc – Uchw., Nr 249, poz. 3704.
29. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 253, poz. 3773.
30. Zmiana uchwały Nr 211/XXXVI/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie
wprowadzania przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie
miasta Nowa Ruda – Uchw., Nr 255, poz. 3803.
31. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w 2007 r. nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w gminie Osiecznica – Uchw., Nr 255, poz. 3814.
32. Zmiana uchwały Nr LIV/330/05 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie
dodatkowych oznaczeń taksówek – Uchw., Nr 278, poz. 4221.
TURYSTYKA
1.

Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dolina
Baryczy” w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b – Uchw., Nr 159 poz. 2517.
WOJSKOWOŚĆ

1.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru
w 2006 roku na terenie województwa dolnośląskiego, zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Poboru oraz
powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich, określenie ich siedzib
i terytorialnych zasięgów działania – Rozp., Nr 33, poz. 485.

2.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie Nr 1
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. na
terenie województwa dolnośląskiego, zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Poboru oraz powołania
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Lekarskich, określenia ich siedzib i terytorialnych
zasięgów działania – Rozp., Nr 106, poz. 1781.
WYBORY

1.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia – Obw.,
Nr 1, poz. 29.

2.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecznica w okręgu wyborczym nr 8 – Z.,
Nr 2, poz. 31.

3.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 2 i okręgu
wyborczym nr 11 – Z., Nr 2, poz. 32.

4.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mysłakowice, w okręgu wyborczym Nr 9 – Z., Nr 13,
poz. 203.

5.

Zmiana uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Chocianów na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 13,
poz. 217.

6.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Wałbrzyskiego – Obw.,
Nr 19, poz. 329.
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7.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie, w okręgu wyborczym nr 1,
przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 roku – Obw., Nr 20, poz. 342.

8.

Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Świerzawa
przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 roku – Obw., Nr 28, poz. 408.

9.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Miliczu – Obw.,
Nr 43, poz. 690.

10. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wałbrzycha – Obw.,
Nr 46, poz. 744.
11. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Trzebnickiego – Obw.,
Nr 56, poz. 921.
12. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego – Obw.,
Nr 59, poz. 946.
13. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecznica przeprowadzonych w dniu 12 marca 2006
roku – Obw., Nr 64, poz. 1023.
14. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Nowej Rudzie –
Obw., Nr 66, poz. 1070.
15. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina, w okręgu wyborczym nr 2 i okręgu
wyborczym nr 11, przeprowadzonych w dniu 19 marca 2006 roku – Obw., Nr 68, poz. 1096.
16. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mysłakowice przeprowadzonych w dniu 26 marca
2006 roku – Obw., Nr 75, poz. 1206.
17. Ustalenie liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin
w województwie dolnośląskim – Z., Nr 83, poz. 1338.
18. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Rady
Powiatu Wałbrzyskiego – Obw., Nr 86, poz. 1468.
19. Zmiana uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień
11 października 1998 r – Uchw., Nr 95, poz. 1655.
20. Utworzenie okręgów wyborczych oraz ustalenie ich numerów i granic na terenie gminy Bardo – Uchw.,
Nr 98, poz. 1684.
21. Utworzenie obwodów głosowania oraz ustalenie ich numerów i granic na terenie gminy Bardo – Uchw.,
Nr 98, poz. 1685.
22. Zmiana uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej – Uchw., Nr 108, poz. 1822.
23. Zmiany w podziale Gminy Czernica na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 114, poz. 1893.
24. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2002 r., w sprawie podziału Gminy
Mieroszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym – Uchw., Nr 120, poz. 1957.
25. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na
okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju – Uchw., Nr 127, poz. 2020.
26. Wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
podziału miasta Jeleniej Góry na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym – Uchw., Nr 131, poz. 2052.
27. Wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie
podziału miasta Jelenia Góra na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 131, poz. 2053.
28. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w Jeleniej Górze w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw w 2006 r – Uchw., Nr 131, poz. 2054.
29. Stałe obwody głosowania na terenie miasta Dzierżoniów – Uchw., Nr 131, poz. 2060.
30. Okręgi wyborcze na terenie miasta Dzierżoniów – Uchw., Nr 131, poz. 2061.
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31. Odrębne obwody głosowania na terenie miasta Dzierżoniów – Uchw., Nr 131 poz. 2062.
32. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborców Rady Miejskiej w Jaworze – Uchw., Nr 131,
poz. 2072.
33. Zmiana uchwały w sprawie podziału Gminy Bierutów na okręgi wyborcze – Uchw., Nr 138, poz. 2133.
34. Zmiana uchwały w sprawie podziału Gminy Bierutów na obwody o głosowania – Uchw., Nr 138,
poz. 2134.
35. Utworzenie stałych obwodów głosowania na terenie miasta Oława – Uchw., Nr 139, poz. 2146.
36. Podział gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu – Uchw., Nr 141, poz. 2192.
37. Uchylenie uchwały w sprawie podziału gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – Uchw., Nr 141, poz. 2197.
38. Zmiany w podziale gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze – Uchw., Nr 141, poz. 2198.
39. Zmiany w podziale gminy Wisznia Mała na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 141, poz. 2199.
40. Zmiana uchwały w sprawie podziału miasta Piechowice na okręgi wyborcze, ustalenie granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – Uchw., Nr 146, poz. 2246.
41. Zmiana uchwały Rady Miasta Piechowice z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania na terenie gminy Piechowice w celu przeprowadzenia wyborów do rad – Uchw., Nr 146,
poz. 2247.
42. Zmiany w podziale Gminy Środa Śląska na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 146, poz. 2250.
43. Zmiany w podziale Gminy Środa Śląska na okręgi wyborcze – Uchw., Nr 146, poz. 2251.
44. Zmiany w podziale Powiatu Trzebnickiego na okręgi wyborcze – Uchw., Nr 149, poz. 2355.
45. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej w gminie Kamienna Góra
Uchw., Nr 149, poz. 2373.
46. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy
Świebodzice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym – Uchw., Nr 154, poz. 2409.
47. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic i
numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – Uchw., Nr 154, poz. 2410.
48. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na
okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w tych okręgach
w wyborach do Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich – Uchw., Nr 154, poz. 2412.
49. Zmiana uchwały w sprawie podziału miasta Świdnicy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – Uchw., Nr 154, poz. 2421.
50. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy
Pieńsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz siedziby gminnej komisji wyborcze – Uchw., Nr 154, poz. 2426.
51. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Pieńsk
– Uchw., Nr 154, poz. 2427.
52. Zmiany w podziale Gminy Oława na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 155, poz. 2457.
53. Zmiany w podziale Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
Rady Gminy Oława – Uchw., Nr 155, poz. 2458.
54. Zmiany w podziale Gminy Oława na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
Rady Gminy Oława – Uchw., Nr 155, poz. 2459.
55. Zmiany w podziale Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 155, poz. 2462.
56. Zmiany w podziale Gminy Kobierzyce na okręgi wyborcze – Uchw., Nr 155, poz. 2463.
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57. Zmiany w podziale obszaru Województwa Dolnośląskiego na okręgi wyborcze – Uchw., Nr 156, poz. 2470.
58. Zmiany w podziale Miasta i Gminy Wiązów na stałe okręgi wyborcze – Uchw., Nr 156, poz. 2488.
59. Zmiany w podziale Miasta i Gminy Wiązów na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 156, poz. 2489.
60. Zmiany w podziale Gminy Sobótka na okręgi wyborcze – Uchw., Nr 159, poz. 2518.
61. Zmiany w podziale Gminy Sobótka na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 159, poz. 2519.
62. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy – Uchw., Nr 161,
poz. 2543.
63. Ustalenie granic i numerów stałych obwodów głosowania dla Miasta Legnicy – Uchw., Nr 161, poz. 2544.
64. Ustalenie granic i numerów stałych obwodów głosowania na terenie miasta Polkowice – Uchw., Nr 161,
poz. 2549.
65. Ustalenie liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla
wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach – Uchw., Nr 161 poz. 2550.
66. Zmiana uchwały w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów
i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym – Uchw., Nr 161, poz. 2553.
67. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy,
rady powiatu i sejmiku województwa w 2006 r. na terenie miasta Kowary – Uchw., Nr 162, poz. 2564.
68. Zmiana w uchwale Rady Miejsko – Gminnej w Lubawce z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału
Miasta i Gminy Lubawka na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 169, poz. 2654.
69. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Bolków – Uchw.,
Nr 170, poz. 2673.
70. Zmiana uchwały w sprawie podziału Gminy Bolków na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Miejskiej w Bolkowie – Uchw., Nr 170, poz. 2674.
71. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 170, poz. 2676.
72. Zmiana w uchwale Rady Miejsko – Gminnej w Lubawce z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału
Miasta i Gminy Lubawka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu – Uchw., Nr 170, poz. 2686.
73. Stałe obwody głosowania na terenie miasta Bielawa – Uchw., Nr 175, poz. 2703.
74. Podział Wrocławia na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym
okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia – Uchw., Nr 180, poz. 2767.
75. Zmiany w podziale na stałe obwody głosowania Miasta Wrocławia – Uchw., Nr 180, poz. 2768.
76. Zmiana uchwały w sprawie podziału Gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania – Uchw.,
Nr 180, poz. 2781.
77. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia na obszarze
gminy miejskiej Lubin okręgów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Lubinie –
Uchw., Nr 183, poz. 2800.
78. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy
miejskiej Lubin stałych obwodów glosowania – Uchw., Nr 183, poz. 2801.
79. Zmiana uchwały Rady Powiatu w Lubinie w sprawie podziału Powiatu Lubińskiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu – Uchw., Nr 186, poz. 2816.
80. Zmiany w podziale Miasta i Gminy Wołów na stałe obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Uchw.,
Nr 186, poz. 2818.
81. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy
Wołów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu – Uchw., Nr 186, poz. 2819.
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82. Utworzenie na terenie Miasta i Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady
Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz
bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w 2006 r – Uchw., Nr 186, poz. 2820.
83. Zmiana uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 czerwca 2002 r. dotyczącej podziału Miasta
i Gminy Bogatynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych
w każdym okręgu wyborczym – Uchw., Nr 189, poz. 2844.
84. Zmiana uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 czerwca 2002 r. dotyczącej podziału Miasta
i Gminy Bogatynia na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 189, poz. 2845.
85. Utworzenie obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatów i sejmików województw
w 2006 r – Uchw., Nr 189, poz. 2846.
86. Utworzenie obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na terenie miasta Zgorzelec –
Uchw., Nr 191, poz. 2871.
87. Zmiany uchwały dotyczącej utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych w Zgorzelcu – Uchw., Nr 191, poz. 2872.
88. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Lubinie – Obw.,
Nr 197, poz. 2946.
89. Dostosowanie opisu granic obwodów głosowania Miasta Oleśnicy do stanu faktycznego – Uchw., Nr 198,
poz. 2949.
90. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych Miasta Oleśnicy do stanu faktycznego – Uchw., Nr 198,
poz. 2950.
91. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 roku na
terenie gminy Malczyce – Uchw., Nr 198, poz. 2955.
92. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brzeg Dolny do stanu faktycznego – Uchw.,
Nr 209, poz. 3031.
93. Dostosowanie opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego –
Uchw., Nr 209, poz. 3032.
94. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Brzeg Dolny w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województwa oraz burmistrza, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku –
Uchw., Nr 209, poz. 3033.
95. Dostosowanie granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 209,
poz. 3036.
96. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Oleśnica w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada
2006 roku – Uchw., Nr 209, poz. 3037.
97. Utworzenie obwodu głosowania w szpitalu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin , rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach burmistrza miasta Kamiennej Góry, zarządzonych na
dzień 12 listopada 2006 r – Uchw., Nr 214, poz. 3063.
98. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach pomocy społecznej na obszarze gminy
Podgórzyn dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku
województwa – Uchw., Nr 214, poz. 3074.
99. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie numerów i granic
obwodów głosowania na obszarze gminy Przemków – Uchw., Nr 220, poz. 3096.
100. Utworzenie obwodu głosowania Nr 15 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Mikulicz”
w Świebodzicach – Uchw., Nr 220, poz. 3101.
101. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w gminie Kąty Wrocławskie –
Uchw., Nr 220, poz. 3102.
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102. Dostosowanie opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w gminie Kąty Wrocławskie –
Uchw., Nr 220, poz. 3103.
103. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i w domu pomocy społecznej w wyborach do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r na terenie miasta Jawor – Uchw., Nr 220, poz. 3106.
104. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Legnicy, Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r –
Uchw., Nr 221, poz. 3127.
105. Uzupełnienie opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 221,
poz. 3137.
106. Dostosowanie opisu granic obwodów głosowania w Mieście i Gminie Międzybórz do stanu faktycznego –
Uchw., Nr 222, poz. 3142.
107. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych w Mieście i Gminie Międzybórz do stanu faktycznego –
Uchw., Nr 222, poz. 3143.
108. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego,
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r na terenie miasta Oława – Uchw., Nr 222, poz. 3144.
109. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych w mieście Oława do stanu faktycznego – Uchw.,
Nr 222, poz. 3145.
110. Dostosowanie opisu granic obwodów głosowania w mieście Oława do stanu faktycznego – Uchw.,
Nr 222, poz. 3146.
111. Utworzenie obwodu głosowania na terenie miasta Milicz – Uchw., Nr 222, poz. 3147.
112. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Lubań – Uchw., Nr 222, poz. 3150.
113. Utworzenie obwodów glosowania w szpitalach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady
Miasta Bolesławiec, Rady Powiatu Bolesławieckiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i
bezpośrednich wyborach Prezydenta Miasta Bolesławiec w dniu 12 listopada 2006 r – Uchw., Nr 222,
poz. 3151.
114. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych Gminy Brzeg Dolny do stanu faktycznego – Uchw., Nr
222, poz. 3158.
115. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu dla
przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. – Uchw.,
Nr 222, poz. 3165.
116. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Górze – Obw.,
Nr 222, poz. 3169.
117. Odrębne obwody głosowania na terenie miasta Bielawa – Uchw., Nr 223, poz. 3179.
118. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi,
Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach
Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 12 listopada 2006 r – Uchw., Nr 223, poz. 3184.
119. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym,
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r na terenie miasta Głogowa – Uchw.,
Nr 223, poz. 3187.
120. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Bolków do przeprowadzenia wyborów
samorządowych w 2006 r. – Uchw., Nr 224, poz. 3203.
121. Dostosowanie opisu granic obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu
faktycznego – Uchw., Nr 224, poz. 3207.
122. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu
faktycznego, na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 224, poz. 3208.
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123. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu
faktycznego – Uchw., Nr 224, poz. 3215.
124. Dostosowanie opisu granic obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu
faktycznego – Uchw., Nr 224, poz. 3216.
125. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Radków – Uchw., Nr 225, poz. 3236.
126. Utworzenie na terenie gminy Stronie Śląskie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia
wyborów samorządowych w 2006 roku – Uchw., Nr 225, poz. 3241.
127. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku
w gminie Ruja – Uchw., Nr 225, poz. 3244.
128. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie filia Mierczyce
Nr 34, gmina Wądroże Wielkie – Uchw., Nr 225, poz. 3246.
129. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta i gminy Strzelin – Uchw., Nr 227,
poz. 3260.
130. Dostosowanie opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście i gminie
Strzelin – Uchw., Nr 227, poz. 3261.
131. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście i gminie Strzelin –
Uchw., Nr 227, poz. 3262.
132. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Krośnice – Uchw., Nr 227, poz. 3276.
133. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu w Polkowicach –
Obw., Nr 227, poz. 3282.
134. Utworzenie na obszarze gminy miejskiej Lubin odrębnych obwodów głosowania w szpitalach – Uchw.,
Nr 228, poz. 3289.
135. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej –
Uchw., Nr 228, poz. 3290.
136. Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw na obszarze gminy miejskiej Świdnica – Uchw., Nr 228, poz. 3297.
137. Utworzenie na terenie Wrocławia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej,
zakładach karnych, aresztach śledczych – Uchw., Nr 228, poz. 3298.
138. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w gminie Janowice Wielkie –
Uchw., Nr 228, poz. 3304.
139. Utworzenie obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowogrodźcu – Uchw., Nr 230, poz. 3328.
140. Utworzenie obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie, gmina Wleń – Uchw.,
Nr 230, poz. 3333.
141. Utworzenie w gminie Syców odrębnego obwodu głosowania – Uchw., Nr 231, poz. 3345.
142. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 231, poz. 3348.
143. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego na
terenie miasta Oleśnica – Uchw., Nr 231, poz. 3351.
144. Dostosowanie granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego w gminie Żmigród – Uchw.,
Nr 232, poz. 3375.
145. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w gminie Żmigród – Uchw.,
Nr 232, poz. 3376.
146. Utworzenie odrębnego obwodu glosowania w gminie Żmigród – Uchw., Nr 232, poz. 3377.
147. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych gminy Oborniki Śląskie do stanu faktycznego – Uchw.,
Nr 232, poz. 3378.
148. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 232,
poz. 3379.
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149. Utworzenie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast odrębnego obwodu głosowania w gminie Góra – Uchw., Nr 233,
poz. 3401.
150. Utworzenie na terenie miasta Kłodzka odrębnych obwodów
Karnym – Uchw., Nr 234, poz. 3409.

głosowania w Szpitalu i w Zakładzie

151. Utworzenie odrębnych obwodów glosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej
w Ziębicach, Rady Powiatu w Ząbkowicach Śląskich i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz
Burmistrza Ziębic – Uchw., Nr 236, poz. 3448.
152. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Nowa Ruda,
Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 236, poz. 3462.
153. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w gminie
Trzebnica – Uchw., Nr 238, poz. 3485.
154. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach pomocy społecznej w gminie Mirsk – Uchw.,
Nr 238, poz. 3486.
155. Dostosowanie do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w gminie Dobroszyce – Uchw.,
Nr 238, poz. 3498.
156. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw w mieście Nowa Ruda – Uchw., Nr 241, poz. 3541.
157. Dostosowanie granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców – Uchw.,
Nr 241, poz. 3546.
158. Dostosowanie opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w mieście i gminie Syców –
Uchw., Nr 241, poz. 3547.
159. Jednolity tekstu uchwały Nr XXIII/739/00 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania na obszarze Wrocławia – Uchw., Nr 247, poz. 3691.
160. Wyniki wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego przeprowadzonych w dniu
12 listopada 2006 roku – Obw., Nr 250, poz. 3718.
161. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 roku – Obw., Nr 256,
poz. 3819.
162. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chocianowie w okręgu wyborczym
Nr 8 – Z., Nr 259, poz. 3867.
163. Przeprowadzenie wyrobów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju – Z., Nr 268,
poz. 4056.
164. Przeprowadzenie wyrobów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnej, w okręgu wyborczym Nr 4
i Rady Miasta Świeradów Zdrój, w okręgu wyborczym Nr 3 – Z., Nr 270, poz. 4097.
165. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka, w okręgach wyborczych Nr 1
i Nr 4 oraz do Rady Gminy Lubin w okręgu wyborczym Nr 3 – Z., Nr 274, poz. 4169.
166. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Oławie w okręgu wyborczym Nr 1 – Z.,
Nr 274, poz. 4170.
167. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Bolesławiec – Obw.,
Nr 275, poz. 4182.
168. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Lubań – Obw., Nr 275,
poz. 4183.
169. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Oławie – Obw.,
Nr 277, poz. 4220.
170. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Zgorzeleckiego –
Obw., Nr 278, poz. 4242.
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171. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Jeleniej Góry –
Obw., Nr 278, poz. 4243.
172. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Udanin w okręgu wyborczym Nr 1 – Z.,
Nr 279, poz. 4246.
ZABYTKI
1.

Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wpisie i skreśleniu
zabytków nieruchomych z rejestru zabytków województwa dolnośląskiego – Nr 1, poz. 30.

2.

Program opieki nad zabytkami Gminy Żukowice – Uchw., Nr 110, poz. 1843.

3.

Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wpisie zabytków
nieruchomych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego – Nr 151, poz. 2395.

4.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2006 – 2010 w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 164,
poz. 2602.

5.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Legnicy – Uchw., Nr 235, poz. 3444.

6.

Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Legnickiego na lata 2006 – 2010 – Uchw., Nr 246, poz. 3655.

7.

Zasady finansowania z budżetu Gminy Złoty Stok wydatków na opiekę nad zabytkami – Uchw., Nr 261,
poz. 3898.

8.

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu Gminy Złoty Stok wydatków na opiekę
nad zabytkami – Uchw., Nr 266, poz. 4019.
ZWIĄZKI GMIN

1.

Zmiana Statutu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku – Obw., Nr 47, poz. 762.

2.

Wyrejestrowanie Związku Gmin Związek Komunalny „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki” z siedzibą
w Legnicy – Obw., Nr 80, poz. 1310.

3.

Wyrejestrowanie Związku Gmin Komunikacyjny Związek Komunalny z siedzibą w Świdnicy – Obw.,
Nr 93, poz. 1621.

4.

Zmiana Statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” z siedzibą w Bolkowie – Obw., Nr 186,
poz. 2822.
ZWIERZĘTA

1.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi w gminie Grębocice –
Uchw., Nr 30, poz. 432.

2.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Oleśnica oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu
z nimi – Uchw., Nr 42, poz. 644.

3.

Zmiana uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt
na terenie gminy Rudna – Uchw., Nr 70, poz. 1118.

4.

Ustalenie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Wąsosz oraz
rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi – Uchw., Nr 90, poz. 1546.

5.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy
Głogów – Uchw., Nr 95, poz. 1651.

6.

Szczegółowe obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka –
Uchw., Nr 98, poz. 1677.

7.

Zmiana uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad rejestracji
i ewidencji psów, zachowania względów bezpieczeństwa przez ich posiadaczy oraz wyłapywania
bezdomnych zwierząt na obszarze miasta Jelenia Góra – Uchw., Nr 101, poz. 1727.

8.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Polkowice oraz zapewnienie im opieki – Uchw.,
Nr 106, poz. 1790.
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9.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy
Pęcław – Uchw., Nr 106, poz. 2188.

10. Zmiana uchwały z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego oznakowania
i rejestracji psów na terenie gminy Kobierzyce oraz ustalenia zasad dokonywania tego oznakowania
i rejestracji zmienionej uchwałą z dnia 24 lutego 2005 r – Uchw., Nr 147, poz. 2323.
11. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 214,
poz. 3053.
12. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Długołęka oraz rozstrzyganie o dalszym
postępowaniu z nimi – Uchw., Nr 214, poz. 3068.
13. Zmiana uchwały w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe,
zasad rejestracji i ewidencji psów oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Jawora –
Uchw., Nr 252, poz. 3747.
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SPIS TREŚCI
Administrowanie nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Czystość i porządek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gospodarka mieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gospodarka przestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gospodarka rolna, rybactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gospodarka wodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inicjatywa uchwałodawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsultacje społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Młodzieżowe Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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