SKOROWIDZ ALFABETYCZNY
Dziennika Urzędowego
Województwa Dolnośląskiego

ROK 2005
(Numery: 1–266*)

Skróty oznaczają: A. – aneks, D. – decyzję, , Obw. – obwieszczenie, Ogł. – ogłoszenie P. – postanowienie,
Por. – porozumienie, Pr. – protokół, Rozp. – rozporządzenie, Uchw. – uchwałę,
Z. – zarządzenie

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1.

Udzielenie bonifikaty od ceny nabycia prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na
cele mieszkaniowe i stanowiących nieruchomości rolne w gminie Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 1, poz. 7.

2.

Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 1,
poz. 18.

3.

Ustalenie zasad polityki czynszowej na lata 2005–2010 w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 1, poz. 31.

4.

Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu komunalnych lokali użytkowych i zasad dzierżawy
gruntów stanowiących własność Gminy Kamienna Góra – Uchw., Nr 1, poz. 37.

5.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamiennogórskiego – Uchw., Nr 2, poz. 65.

6.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących mienie
komunalne Gminy Bielawa – Uchw., Nr 2, poz. 72.

7.

Zasady bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne dotychczasowym
najemcom lub dzierżawcom w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 2, poz. 82.

8.

Zmiana zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 2, poz. 83.

9.

Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób Gminy Marcinowice – Uchw., Nr 3,
poz. 123.

10. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice – Uchw., Nr 3, poz. 124.
11. Uchylenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki czynszu za lokale mieszkalne zasobów TBS
sp. z o.o. usytuowanych przy ul. Broniewskiego 26 B w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 4, poz. 131.
12. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych – Uchw., Nr 4, poz. 132.
13. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań – Uchw., Nr 4, poz. 136.
14. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowanych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne w gminie Węgilnec – Uchw., Nr 6, poz. 161.
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15. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali i budynków użytkowych, stanowiących mienie komunalne Gminy Lwówek Śląski na wniosek najemcy lub dzierżawcy oraz zasad najmu i dzierżawy
lokali i budynków użytkowych – Uchw., Nr 6, poz. 167.
16. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Lwówek Śląski w latach 2002–2006 – Uchw., Nr 6, poz. 168.
17. Udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste
i zabudowanych na cele mieszkaniowe w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 6, poz. 175.
18. Ustalenie stawek procentowych opłat adiacenckich obowiązujących na terenie gminy Przeworno – Uchw.,
Nr 7, poz. 179.
19. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich obowiązujących na terenie
gminy Przeworno – Uchw., Nr 7, poz. 180.
20. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica – Uchw., Nr 7, poz. 202.
21. Operat ewidencji gruntów i budynków dla obrębu nr 4 miasta Chojnowa – Ogł., Nr 7, poz. 211.
22. Zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta
Oleśnicy – Uchw., Nr 8, poz. 219.
23. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 8, poz. 221.
24. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Niemcza – Uchw., Nr 8, poz. 224.
25. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chocianów – Uchw.,
Nr 8, poz. 230.
26. Zmiana uchwały w sprawie polityki czynszowej dotyczącej zasobów mieszkaniowych Gminy Chocianów –
Uchw., Nr 8, poz. 231.
27. Określenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 8,
poz. 233.
28. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chocianów – Uchw.,
Nr 10, poz. 261.
29. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 10, poz. 266.
30. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego
gruntu w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 10, poz. 267.
31. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gminnej w gminie Wiazów –
Uchw., Nr 12, poz. 329.
32. Ustalenie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej w gminie Wiazów – Uchw., Nr 12, poz. 330.
33. Ustalenie minimalnych stawek opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy
Wiazów – Uchw., Nr 12, poz. 331.
34. Zmiana uchwały w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubomierz na lata 2002–2006 oraz zasad wynajmowania lokali – Uchw., Nr 14, poz. 348.
35. Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 14, poz. 362.
36. Ustalenie zasad polityki czynszowej do roku 2009 w gminie Jordanów Śląski – Uchw., Nr 14, poz. 367.
37. Uchylenie uchwał organu stanowiącego gminy Lewin Kłodzki dotyczących ustalenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 14, poz. 370.
38. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka – Uchw., Nr 16,
poz. 412.
39. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bardo – Uchw., Nr 18, poz. 443.
40. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jordanów Śląski –
Uchw., Nr 18, poz. 450.
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41. Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miast: Kłodzko, Polanica Zdrój, Lądek Zdrój,
Nowa Ruda, Radków, Stronie Śląskie – Nr 18, poz. 456.
42. Zmiana uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata w powiecie lubińskim – Uchw., Nr 21, poz. 488.
43. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego – Uchw., Nr 21, poz. 489.
44. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 21, poz. 514.
45. Określenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób
nieruchomości Gminy Międzylesie – Uchw., Nr 23, poz. 530.
46. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze –
Uchw., Nr 23, poz. 531.
47. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy
Strzegom – Uchw., Nr 25, poz. 555.
48. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w gminie Strzegom –
Uchw., Nr 25, poz. 557.
49. Określenie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata w gminie Wałbrzych – Uchw., Nr 25, poz. 558.
50. Określenie zasad sprzedaży mieszkań gminnych w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 25, poz. 567.
51. Określenie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych w mieście Trzebnicy – Uchw., Nr 26, poz. 601.
52. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego
w gmine Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 26, poz. 605.
53. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda – Uchw., Nr 26, poz. 610.
54. Udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonych na terenie
miasta Pieszyce – Uchw., Nr 27, poz. 630.
55. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław – Uchw., Nr 28, poz. 653.
56. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Niemcza – Uchw., Nr 28, poz. 656.
57. Zasady sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Syców wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego
i udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży – Uchw., Nr 28, poz. 658.
58. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów – Uchw., Nr 28, poz. 660.
59. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za dzierżawę nieruchomości gruntowych
będących własnością Miasta i Gminy Wiązów – Uchw., Nr 28, poz. 662.
60. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin
– Uchw., Nr 28, poz. 664.
61. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości
w budynkach stanowiących własność Gminy Piława Górna – Uchw., Nr 30, poz. 682.
62. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Krotoszyce – Uchw., Nr 30, poz. 689.
63. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie miasta i gminy Bierutów – Uchw.,
Nr 34, poz. 763.
64. Tryb i zasady udzielania pożyczek właścicielom lokali mieszkalnych na sfinansowanie kosztów remontów
i modernizacji nieruchomości, w których Gmina Wrocław jest współwłaścicielem – Uchw., Nr 35, poz. 802.

– 4 –
65. Określenie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca – Uchw.,
Nr 36, poz. 831.
66. Udzielenie bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na
własność w gminie miejskiej Dzierżoniów – Uchw., Nr 36, poz. 832.
67. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w gminie Złoty Stok – Uchw.,
Nr 36, poz. 836.
68. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kłodzko – Uchw.,
Nr 38, poz. 865.
69. Zasady udzielania bonifikat w mieście Oleśnica – Uchw., Nr 38, poz. 866.
70. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 38, poz. 873.
71. Udzielanie bonifikaty przy oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie art. 209a
ustawy o gospodarce nieruchomościami w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 40, poz. 890.
72. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie art. 209a ustawy o gospodarce
nieruchomościami w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 40, poz. 891.
73. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszyna – Uchw., Nr 40, poz. 892.
74. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Olszyna – Uchw., Nr 40, poz. 893.
75. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Stare
Bogaczowice – Uchw., Nr 41, poz. 983.
76. Zasady sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób nieruchomości Gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 41, poz. 984.
77. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 45,
poz. 1002.
78. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno – Uchw., Nr 45,
poz. 1016.
79. Zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz
wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego w gminie Ziębice – Uchw., Nr 48, poz. 1052.
80. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 48, poz. 1068.
81. Informacja Starosty Wałbrzyskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta
Wałbrzycha obręby: Piaskowa Góra nr 5, Piaskowa Góra nr 6, Podzamcze nr 47 – Nr 48, poz. 1078.
82. Zmiana uchwały o zasadach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Milickiego – Uchw., Nr 49, poz. 1080.
83. Udzielenie bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży
w mieście Oleśnica – Uchw., Nr 49, poz. 1097.
84. Ustalenie wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy) w powiecie świdnickim –
Uchw., Nr 50, poz. 1109.
85. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących
własność Gminy Szczytna – Uchw., Nr 50, poz. 1119.
86. Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 52, poz. 1162.
87. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Uchw., Nr 56, poz. 1203.
88. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu na lata 2005–2009 w gminie Ziębice – Uchw.,
Nr 56, poz. 1206.
89. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 57, poz. 1230.
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90.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jawor na lata 2005–2009 – Uchw.,
Nr 57, poz. 1231.

91.

Obwieszczenie Starosty Kamiennogórskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej
modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Lubawka – Obw., Nr 57, poz. 1248.

92.

Określenie wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych – Obw., Nr 59, poz. 1278.

93.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żórawina w latach 2004–2010 – Uchw., Nr 60, poz. 1293.

94.

Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem i zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żórawina w latach 2004–2010 – Uchw., Nr 60,
poz. 1294.

95.

Zasady nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż trzy lata obowiązujące w powiecie kłodzkim – Uchw., Nr 61, poz. 1319.

96.

Określenie 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. 1322.

97.

Zmiana uchwały w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością Gminy Gryfów Śląski
– Uchw., Nr 61, poz. 1328.

98.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Świdnica – Uchw., Nr 61, poz. 1342.

99.

Zasady sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobu mienia komunalnego w mieście i gminie
Bogatynia – Uchw., Nr 66, poz. 1396.

100. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Wołowskiego – Uchw., Nr 67, poz. 1419.
101. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Strzelinie przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na terenie miasta Wiązowa – Uchw., Nr 67, poz. 1433.
102. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości w gminie Podgórzyn – Uchw., Nr 67, poz. 1442.
103. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miejskiej Bolesławiec – Uchw., Nr 69, poz. 1453.
104. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 69, poz. 1483.
105. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w gminie Sobótka – Uchw., Nr 70, poz.
1495.
106. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kotla – Uchw., Nr 70, poz. 1505.
107. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żukowice na lata 2005–2009 –
Uchw., Nr 70, poz. 1514.
108. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żukowice –
Uchw., Nr 70, poz. 1515.
109. 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 71, poz. 1532.
110. Zmiana uchwały nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec
– Uchw., Nr 71, poz. 1533.
111. Ustalenie na terenie gminy Bolesławiec wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla wsi Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice – Uchw., Nr 71, poz. 1556.
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112. Udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie bonifikaty przy nabywaniu prawa własności
gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz będących w jej posiadaniu, zabudowanych budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi, położonych na terenie gminy Piława Górna – Uchw., Nr 74, poz. 1576.
113. Zasady sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym
w gminie Radków – Uchw., Nr 74, poz. 1581.
114. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kondratowice – Uchw.,
Nr 74, poz. 1593.
115. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Prochowice – Uchw., Nr 75, poz. 1623.
116. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2005–2009
– Uchw., Nr 75, poz. 1636.
117. Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla miasta Złotoryja – Obw., Nr 75, poz. 1648.
118. Zasady sprzedaży gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących przedmiot użytkowania
wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży – obowiązujące w gminie Kowary – Uchw., Nr 78, poz. 1699.
119. Zmiana uchwały nr XXIV/160/04 Rady Gminy Rudna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub
najmu na okres dłuższy niż trzy lata – Uchw., Nr 78, poz. 1719.
120. Określenie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego –
Uchw., Nr 79, poz. 1725.
121. Zasady sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, dla
których prawo użytkowania wieczystego powstało przed dniem 27 maja 1990 r., stanowiących własność
Miasta Jeleniej Góry, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży
– Uchw., Nr 79, poz. 1727.
122. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemcza – Uchw.,
Nr 79, poz. 1735.
123. Udzielenie bonifikaty przy zbyciu nieruchomości w drodze bezprzetargowej na cele działalności sportowej lub turystycznej w gminie miejskiej Lubin – Uchw., Nr 82, poz. 1779.
124. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu Gminy Miękinia – Uchw.,
Nr 82, poz. 1788.
125. Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste
i zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz od ceny sprzedaży na cele mieszkaniowe nieruchomości
gruntowych lub ich części, przyległych do wydzielonych przy wyodrębnianiu własności lokali w budynkach działek gruntu, niespełniających wymogów działki budowlanej w gminie Chocianów – Uchw.,
Nr 85, poz. 1838.
126. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowej w gminie Mirsk – Uchw., Nr 86,
poz. 1869.
127. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirsk – Uchw., Nr 86, poz. 1880.
128. Zasady sprzedaży lokali użytkowych w gminie miejskiej Oława – Uchw., Nr 86, poz. 1884.
129. Zasady zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych najemcy na gruntach będących własnością
Gminy Miejskiej Oława – Uchw., Nr 86, poz. 1885.
130. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Świdnicy – Uchw., Nr 88, poz. 1918.
131. Zmiana uchwały nr XLI/110/97 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi zasób komunalny Gminy
Wałbrzych – Uchw., Nr 90, poz. 1954.
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132. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Oława na lata
2005–2009 – Uchw., Nr 90, poz. 1958.
133. Wyrażenie zgody na udzielenie w gminie Ścinawa bonifikat przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 90, poz. 1962.
134. 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 91, poz. 1987.
135. 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 91, poz. 1994.
136. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Lubańskiego – Uchw., Nr 92, poz. 2006.
137. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Wrocław – Uchw., Nr 92, poz. 2011.
138. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty –
Uchw., Nr 92, poz. 2021.
139. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walim – Uchw.,
Nr 93, poz. 2059.
140. Przeznaczenie do zbycia nieruchomości w mieście i gminie Wleń – Uchw., Nr 95, poz. 2083.
141. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata
2005–2009 – Uchw., Nr 96, poz. 2106.
142. Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego odnowienia ewidencji
gruntów obrębów Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II, gminy Kamieniec Ząbkowicki –
Nr 96, poz. 2129.
143. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław – Uchw., Nr 101, poz. 2149.
144. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki – Uchw.,
Nr 101, poz. 2166.
145. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 101, poz. 2167.
146. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karpacz – Uchw., Nr 103,
poz. 2215.
147. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w gminie
Kunice – Uchw., Nr 103, poz. 2236.
148. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Kobierzyce – Uchw., Nr 104, poz. 2254.
149. Informacja Starosty Jeleniogórskiego w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Karpacza – Nr 104, poz. 2258.
150. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 109, poz. 2336.
151. Ustalenie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych w gminie Radków – Uchw., Nr 109, poz.
2343.
152. Zmiana uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób
nieruchomości Gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 109, poz. 2351.
153. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 109, poz. 2352.
154. Udzielenie bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na
własność w gminie Piława Górna – Uchw., Nr 111, poz. 2368.
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155. Zmiana uchwały nr VIII/29/03 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – Uchw., Nr 112, poz. 2415.
156. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Oławskiego – Uchw., Nr 116, poz. 2451.
157. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym w gminie Szklarska Poręba nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe – Uchw.,
Nr 116, poz. 2457.
158. Wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeżów Sudecki na lata 2005–2010 –
Uchw., Nr 116, poz. 2467.
159. Sprzedaż w gminie Dobromierz w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych lub budynków stanowiących lokal użytkowy głównym najemcom lub dzierżawcom – Uchw., Nr 116, poz. 2470.
160. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jeżów Sudecki –
Uchw., Nr 120, poz. 2502.
161. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Jeleniogórskiego – Uchw., Nr 123,
poz. 2543.
162. Zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój –
Uchw., Nr 123, poz. 2546.
163. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom – Uchw.,
Nr 123, poz. 2548.
164. Zmiana uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lat w gminie miejskiej Nowa Ruda – Uchw., Nr 123,
poz. 2549.
165. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 125, poz. 2578.
166. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu
Legnickiego – Uchw., Nr 127, poz. 2595.
167. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania lub najmu w gminie Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 127, poz. 2600.
168. Zmiana uchwały w sprawie udziału w kosztach budowy infrastruktury technicznej w gminie Szczawno
Zdrój – Uchw., Nr 127, poz. 2601.
169. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Rudna – Uchw., Nr 127, poz. 2621.
170. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wleń – Uchw.,
Nr 129, poz. 2626.
171. Zmiana uchwały nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych zmienionej uchwałą nr XXXII/122/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmian
w uchwale nr XXIX/82/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2004 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych – Uchw.,
Nr 130, poz. 2632.
172. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jelcz-Laskowice na lata
2005–2010 – Uchw., Nr 130, poz. 2635.
173. Udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów- Zdrój na rzecz spółdzielni mieszkaniowych,
będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości – Uchw., Nr 130, poz. 2650.
174. Zmiany w uchwale dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowy zasobem gminy Siekierczyn na
lata 2002–2006 – Uchw., Nr 130, poz. 2657.
175. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Milicz – Uchw., Nr 132,
poz. 2671.
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176. Zmiana uchwały nr XXIII/386/2000 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie miasta Wałbrzycha –
Uchw., Nr 132, poz. 2672.
177. Zmiana uchwały nr XXXVIII/375/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brzeg Dolny – Uchw., Nr 132,
poz. 2678.
178. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wojcieszów – Uchw., Nr 132,
poz. 2681.
179. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borów – Uchw.,
Nr 132, poz. 2689.
180. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Świdnicy – Uchw., Nr 133, poz. 2696.
181. 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 133, poz.
2706.
182. Zmiana uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej – Uchw., Nr 133, poz. 2715.
183. Zmiana w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Wałbrzych – Uchw., Nr 134, poz. 2727.
184. Zasady wynajmu garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra – Uchw., Nr 134,
poz. 2731.
185. Ustalenie polityki czynszowej w gminie Sulików – Uchw., Nr 134, poz. 2741.
186. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Świdnica – Uchw., Nr 135, poz. 2767.
187. Zasady nabycia zbycia i obciążania nieruchomości Powiatu Jeleniogórskiego oraz ich wydzierżawiania
lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata – Uchw., Nr 136, poz. 2770.
188. Zasady zarządu przez Burmistrza Miasta Oława lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych oraz ustalenie stawek czynszu za te lokale – Uchw., Nr 136, poz. 2771.
189. Zasady polityki czynszowej oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy miejskiej Oława – Uchw., Nr 136, poz. 2772.
190. Zasady sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Gminy Pieńsk – Uchw.,
Nr 138, poz. 2789.
191. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim – Uchw., Nr 142, poz. 2817.
192. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jelcz-Laskowice –
Uchw., Nr 142, poz. 2819.
193. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgliniec w latach 2005–2009 –
Uchw., Nr 142, poz. 2822.
194. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miejskiej Lubin – Uchw., Nr 142, poz. 2826.
195. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych w gminie Ziębice –
Uchw., Nr 142, poz. 2833.
196. Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata w gminie Dziadowa
Kłoda – Uchw., Nr 142, poz. 2838.
197. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w gminie Borów – Uchw., Nr 142,
poz. 2842.
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198. Informacja Starosty Polkowickiego o przyjęciu z dniem 28 czerwca 2005 r. do Powiatowego Zasobu
Geodezyjno Kartograficznego w Polkowicach operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Przemkowa – Nr 142, poz. 2844.
199. Zasady udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka –
Uchw., Nr 144, poz. 2864.
200. Ustalenie stawek czynszu najmu za dzierżawę gruntów położonych na terenach targowisk miejskich Miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 146, poz. 2894.
201. Zmiana uchwały nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 r. w sprawie
zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności – Uchw., Nr 146, poz. 2900.
202. Zmiana uchwały nr XIV/94/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie określenia
zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, należących do kompetencji Rady Gminy –
Uchw., Nr 146, poz. 2907.
203. Zmiana uchwały nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata – Uchw., Nr 146, poz. 2909.
204. Zmiana uchwały nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – Uchw., Nr 146, poz. 2910.
205. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Nowa Ruda na lata 2005–2009 – Uchw., Nr 148, poz. 2953.
206. Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąty Wrocławskie na lata
2005–2009 – Uchw., Nr 148, poz. 2955.
207. Udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku
z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali w gminie Nowogrodziec – Uchw., Nr 151, poz. 2973.
208. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność
Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
– Uchw., Nr 151, poz. 2981.
209. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Milicz – Uchw., Nr 152, poz. 3001.
210. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w gminie Lubań – Uchw., Nr 152,
poz. 3006.
211. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w mieście Bolesławiec – Uchw., Nr 159,
poz. 3042.
212. Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla miasta Świerzawa – Obw., Nr 159, poz. 3055.
213. Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego w sprawie operatu opisowo- kartograficznego kompleksowej
modernizacji gruntów i budynków dla miasta Wojcieszów – Obw., Nr 159, poz. 3056.
214. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miejskiej w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 167, poz. 3101.
215. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Uchw., Nr 170, poz. 3125.
216. 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 175, poz. 3185.
217. Ustalenie opłaty adiacenckiej w gminie Radwanice – Uchw., Nr 177, poz. 3212.
218. Ustalenie wysokości stawki opłat adiacenckich na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 182, poz. 3249.
219. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy
lata w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 182, poz. 3254.
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220. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna w latach
2003–2008 – Uchw., Nr 189, poz. 3284.
221. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasoby Gminy Piława Górna – Uchw., Nr 189, poz. 3285.
222. Określenie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasady udzielania bonifikat przy ich sprzedaży w gminie Stara Kamienica – Uchw., Nr 189, poz. 3301.
223. Wyrażenie zgody na udzielenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich bonifikaty przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste – Uchw., Nr 198, poz. 3348.
224. Ogłoszenie wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych – Obw., Nr 200, poz. 3366.
225. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra – Uchw.,
Nr 201, poz. 3376.
226. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
i Miasta Środa Śląska – Uchw., Nr 208, poz. 3404.
227. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego
1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław –
Obw., Nr 208, poz. 3409.
228. Zmiana uchwały nr XLII/44/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego – Uchw., Nr 213,
poz. 3420.
229. Zmiana uchwały nr XLII/44/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego – Uchw., Nr 213,
poz. 3425.
230. Zmiana uchwał Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/LVI/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia
zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych i nr 28/LVI/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych – Uchw., Nr 213, poz. 3431.
231. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa
oraz gruntów z nimi związanych – Uchw., Nr 213, poz. 3434.
232. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ziębice – Uchw.,
Nr 220, poz. 3488.
233. Zmiana uchwały dotyczącej zasad zbywania lokali użytkowych i nieruchomości wykorzystywanych na
cele użytkowe stanowiących własność Gminy Piechowice – Uchw., Nr 220, poz. 3491.
234. Ustalenie zasad polityki czynszowej w gminie Wiązów – Uchw., Nr 220, poz. 3495.
235. Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiązów na lata 2005–2009 –
Uchw., Nr 220, poz. 3496.
236. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązów – Uchw.,
Nr 220, poz. 3497.
237. Zmiana uchwały nr XXXV/196/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002–2006 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej Gminy Osiecznica – Uchw., Nr 220, poz. 3502.
238. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Świebodzice – Uchw., Nr 224, poz. 3515.
239. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa – Uchw.,
Nr 224, poz. 3524.
240. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Jeleniogórskiego – Uchw., Nr 226, poz. 3531.
241. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec – Uchw., Nr 226, poz. 3534.
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242. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na kres dłuższy niż trzy lata – Uchw., Nr 227, poz. 3544.
243. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Wałbrzyskiego – Uchw., Nr 228, poz. 3553.
244. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Zagrodno – Uchw., Nr 228,
poz. 3568.
245. Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowana wieczystego gruntu w prawo własności w Mieście Świdnica – Uchw., Nr 230, poz. 3577.
246. Zasady i tryb wydzierżawiania gruntów rolnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pieńsk na okres
dłuższy niż trzy lata – Uchw., Nr 231, poz. 3597.
247. 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 232,
poz. 3614.
248. Udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w mieście Złotoryja – Uchw., Nr 232, poz. 3620.
249. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Wiązów –
Uchw., Nr 232, poz. 3621.
250. Zmiana uchwały Rady Powiatu w Lubinie nr XXII/128/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż trzy lata – Uchw., Nr 234, poz. 3635.
251. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub garażami, przeznaczonych na
zabudowę mieszkaniową lub garaże, rolnych w gminie Bolków – Uchw., Nr 234, poz. 3647.
252. Zmiana uchwały w sprawie gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Pęcław – Uchw., Nr 234,
poz. 3649.
253. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jordanów Śląski – Uchw.,
Nr 236, poz. 3680.
254. Ustalenie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków – założenie
ewidencji budynków i lokali dla miasta Jelcz-Laskowice i miasta Oława – Ogł., Nr 236, poz. 3683.
255. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Warta Bolesławiecka –
Uchw., Nr 237, poz. 3697.
256. Zmiana uchwały nr XLII/44/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad
zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego – Uchw., Nr 238,
poz. 3706.
257. Zmiana uchwały nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 r.
w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 238, poz. 3715.
258. 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 Piechowice, zabudowanych na cele
mieszkaniowe – Uchw., Nr 238, poz. 3719.
259. Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w gminie Marcinowice – Uchw., Nr 238, poz. 3722.
260. Zasady i tryb korzystania w gminie Ruja z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej –
Uchw., Nr 238, poz. 3727.
261. Zmiana uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych w gminie Złoty Stok –
Uchw., Nr 241, poz. 3766.
262. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na
własność w gminie Złoty Stok – Uchw., Nr 241, poz. 3767.
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263. 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 241, poz. 3768.
264. Ustalenie stawki procentowej opłaty adiacenckiej w gminie Miękinia – Uchw., Nr 241, poz. 3769.
265. Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Chojnów – Uchw., Nr 242, poz. 3781.
266. Wrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w mieście
Dzierżoniów – Uchw., Nr 242, poz. 3785.
267. Ustalenie cen czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lewin Kłodzki – Uchw.,
Nr 242, poz. 3796.
268. Wydzielenie z zasobu Miasta Jelenia Góra lokali, które przeznaczy się na wynajem jako lokale socjalne –
Uchw., Nr 243, poz. 3804.
269. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz niektórych nieruchomości przeznaczonych na cele użytkowe w mieście Jelenia Góra – Uchw., Nr 243,
poz. 3805.
270. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności w gminie Mirsk – Uchw., Nr 243, poz. 3808.
271. Zmiana uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Sulików – Uchw., Nr 243, poz. 3810.
272. Wydzielenie z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród lokali socjalnych – Uchw., Nr 246, poz. 3871.
273. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w gminie Ziębice – Uchw., Nr 246, poz. 3874.
274. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w mieście Ścinawa – Uchw., Nr 246, poz. 3878.
275. Zmiana uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Miejskiej w Węglińcu 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 246, poz. 3880.
276. Zmiana uchwały nr XXVIII/256/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie
zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 246, poz. 3882.
277. Zmiana uchwały nr XXVIII/256/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie
zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 246, poz. 3883.
278. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zabudowanych na cele
mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki
– Uchw., Nr 246, poz. 3891.
279. Zmiana uchwały nr VIII/55/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów – Uchw., Nr 246, poz. 3894.
280. Zmiana uchwały nr VII/21/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi we władaniu Gminy Walim i czynszów najmu – Uchw., Nr 246, poz. 3896.
281. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Strzegom – Uchw., Nr 261, poz. 4590.
282. Udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości osobom, które nabywają prawo własności nieruchomości gruntowych będących uprzednio
ich użytkownikami wieczystymi w gminie Świebodzice – Uchw., Nr 261, poz. 4591.
283. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Radków – Uchw., Nr 261, poz. 4595.
284. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Wiązów – Uchw., Nr 261, poz. 4600.
285. Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 261, poz. 4601.
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286. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w gminie Sulików – Uchw., Nr 261, poz. 4606.
287. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miast: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Duszniki Zdrój,
Kudowa Zdrój, Szczytna w powiecie kłodzkim – Obw., Nr 261, poz. 4611.
288. Operat opisowo-kartograficzny, modernizacji ewidencji gruntów i budynków – założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Strzelina – Obw., Nr 261, poz. 4612.
289. Udzielenie w gminie Ząbkowice Śląskie bonifikaty od ceny nabycia prawa własności gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 262, poz. 4621.
290. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Legnicy na lata
2003–2008 – Uchw., Nr 262, poz. 4622.
291. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności oraz zastosowanie umownej stopy procentowej w mieście Legnica – Uchw., Nr 262,
poz. 4624.
292. Zmiana uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica – Uchw., Nr 262, poz. 4639.
293. Wprowadzenie w gminie Lwówek Śląski bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – Uchw., Nr 263, poz. 4651.
294. Zmiana uchwały nr XXXI/99/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe – Uchw., Nr 263, poz. 4654.
295. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica – Uchw., Nr 263,
poz. 4657.
296. Udzielenie w mieście Oława bonifikaty za 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 – Uchw., Nr 263, poz. 4660.
297. Operat opisowo-kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Głogowa
– Obw., Nr 263, poz. 4676.
298. Udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w gminie Prusice – Uchw., Nr 264, poz. 4705.
299. Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w gminie Kostomłoty – Uchw., Nr 264,
poz. 4712.
300. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Wałbrzych – Uchw., Nr 265, poz. 4718.
301. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie Lubawka – Uchw., Nr 265,
poz. 4721.
302. Zmiana uchwały dotyczącej zasad sprzedaży mieszkań komunalnych w gminie Siekierczyn – Uchw.,
Nr 266, poz. 4738.

ALKOHOLE
1.

Zmiana uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Brzeg Dolny – Uchw., Nr 12, poz. 315.

2.

Zasady usytuowania na terenie gminy Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych –
Uchw., Nr 28, poz. 666.

3.

Zmiana uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie miasta Świebodzice – Uchw., Nr 48, poz. 1054.

4.

Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc i warunki
sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Borów – Uchw., Nr 50, poz. 1131.
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5.

Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka –
Uchw., Nr 69, poz. 1484.

6.

Zasady usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży
tych napojów – Uchw., Nr 74, poz. 1603.

7.

Zasady usytuowania na terenie gminy Oborniki Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – Uchw., Nr 80, poz. 1747.

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 uchwałą nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r – Uchw.,
Nr 91, poz. 1982.

9.

Zmiana uchwały nr IV/22/03 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Pęcław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – Uchw.,
Nr 91, poz. 1995.

10. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Pęcław –
Uchw., Nr 91, poz. 1996.
11. Zatwierdzenie zarządzenia nr 196/2005 Wójta Gminy Walim w sprawie wprowadzania na terenie Gminy
Walim ograniczenia sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w dniach 5–8 kwietnia
2005 r – Uchw., Nr 93, poz. 2060.
12. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w gminie Bielawa – Uchw.,
Nr 95, poz. 2077.
13. Zmiana uchwały 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 Bolesławiec miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających
więcej niż 4,5 % alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu – Uchw., Nr 109, poz. 2327.
14. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Cieszków liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustanowienia miejsc sprzedaży, podawnia i spożywania napojów alkoholowych oraz piwa na imprazach na otwartym powietrzu – Uchw.,
Nr 127, poz. 2617.
15. Zmiana uchwały 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, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Złotoryja – Uchw., Nr 142, poz. 2829.
16. Zmiana uchwały nr IV/31/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, na terenie gminy Długołęka – Uchw.,
Nr 213, poz. 3436
17. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta Dzierżoniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
– Uchw., Nr 262, poz. 4616.

BEZPIECZEŃSTWO
1. Sprawozdanie Prezydenta Legnicy i Starosty Legnickiego z działalności w roku 2004 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego – Nr 21, poz. 523.
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2. Sprawozdanie Starosty Kłodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kłodzkiego
za 2004 rok – Nr 25, poz. 593.

3. Sprawozdanie Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok –
Nr 25, poz. 594.

4. Sprawozdanie Starosty Oławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok – Nr 25,
poz. 595.

5. Sprawozdanie Starosty Jaworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku publicznego za
2004 rok – Nr 26, poz. 624.

6. Sprawozdanie Starosty Dzierżoniowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w 2004 roku – Nr 27, poz. 646.

7. Sprawozdanie Starosty Milickiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu za 2004 rok –
Nr 27, poz. 647.

8. Sprawozdanie Prezydenta Jeleniej Góry i Starosty Powiatu Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego – Nr 30, poz. 708.

9. Sprawozdanie Starosty Strzelińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku –
Nr 30, poz. 709.

10. Sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok –
Nr 30, poz. 710.

11. Sprawozdanie Starosty Wałbrzyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok –
Nr 34, poz. 799.

12. Sprawozdanie Starosty Trzebnickiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Trzebnicy za rok 2004 – Nr 36, poz. 854.

13. Sprawozdanie Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004 –
Nr 41, poz. 986.

14. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za rok 2004 – Nr 41, poz. 987.

15. Sprawozdanie Starosty Kamiennogórskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego za rok 2004 – Nr 45, poz. 1035.

16. Sprawozdanie Starosty Bolesławieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Bolesławcu
– Nr 48, poz. 1075.

17. Sprawozdanie Starosty Lubińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok
2004 – Nr 48, poz. 1076

18. Sprawozdanie Starosty Złotoryjskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Złotoryi za rok
2004 – Nr 49, poz. 1107.

19. Sprawozdanie Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok
2004 – Nr 52, poz. 1181.

20. Sprawozdanie Starosty Średzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Śląskiej za
rok 2004 – Nr 74, poz. 1608.

21. Sprawozdanie Starosty Lwóweckiego o pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku – Nr 75,
poz. 1650.

22. Sprawozdanie z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004 – Nr 103, poz. 2242.

23. Zatwierdzenie Zarządzenia nr 121/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie
zakazu wstępu do parków położonych na terenie miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 144, poz. 2860.

24. Wprowadzenie zakazu wstępu do parków położonych na terenie miasta Oleśnicy – Z., Nr 151, poz. 2969.
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25. Ustalenie na terenie gminy Grębocice miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako strefy wolnej od
dymu tytoniowego – Uchw., Nr 182, poz. 3256.

26. Wprowadzenie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych – Rozp., Nr 249,
poz. 4020.

BIEGLI
1.

Lista biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy
Sądzie Okręgowym w Świdnicy – Nr 23, poz. 549.

2.

Lista biegłych sądowych z zakresu psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy – Nr 47, poz. 1042.

3.

Lista biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy
Sądzie Okręgowym w Świdnicy – Nr 48, poz. 1077.

4.

Lista biegłych sądowych z zakresu psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sadzie Okręgowym we Wrocławiu – Nr 56, poz. 1225.

5.

Lista biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy
Sądzie Okręgowym w Świdnicy – Nr 77, poz. 1695.

6.

Lista biegłych psychiatrów i psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy
Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze w roku 2005 – Nr 84, poz. 1832.

7.

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu – Nr 84, poz. 1833.

8.

Uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych
przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu – Nr 93, poz. 2065.

9.

Uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych
przy Sądzie Okręgowym w Legnicy na czas do 31 grudnia 2008 r. – Nr 101, poz. 2176.

10. Uzupełnienie listy biegłych psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych dodatkowo przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze w roku 2005 – Nr 102, poz. 2208.
11. Uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych
przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu – Nr 104, poz. 2259.
12. Uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych
przy Sądzie Okręgowym w Legnicy – Nr 116, poz. 2476.
13. Uzupełnienie listy biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy – Nr 136, poz. 2784.

BUDŻETY I SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
1.

Budżet Miasta Wrocławia na 2005 rok – Uchw., Nr 20, poz. 486.

2.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Zgorzelec na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 23, poz. 542.

3.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Lubawka na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 23, poz. 543.

4.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Osiecznica na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 23, poz. 544.

5.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 23, poz. 545.
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6.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Wojcieszów na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 23, poz. 546.

7.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Zawidów na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 23, poz. 547.

8.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kamienna Góra na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 25, poz. 579.

9.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Zgorzelec na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 25, poz. 580.

10. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Świeradów Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu
– Uchw., Nr 25, poz. 581.
11. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Bolesławiec na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 25, poz. 582.
12. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Gminy Karpacz na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 25, poz. 583.
13. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Mysłakowice na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 25, poz. 584.
14. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Olszyna na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw.,
Nr 25, poz. 585.
15. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Siekierczyn kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 600.000 złotych oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Siekierczyn na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 25, poz. 586.
16. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Gminy Stara Kamienica na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 25, poz. 587.
17. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta i Gminy Węgliniec na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 25, poz. 588.
18. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Lubań na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 25, poz. 589.
19. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Gminy Marciszów na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 25, poz. 590.
20. Budżet Gminy Lubawka na 2005 r. – Uchw., Nr 29, poz. 676.
21. Budżet Miasta Wojcieszów na 2005 r. – Uchw., Nr 29, poz. 677.
22. Budżet Miasta i Gminy Wleń na 2005 r. – Uchw., Nr 29, poz. 678.
23. Budżet Gminy Osiecznica na 2005 r. – Uchw., Nr 29, poz. 679.
24. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy długu Gminy Brzeg Dolny – Uchw.,
Nr 31, poz. 733.
25. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2005 – Uchw., Nr 31, poz. 734.
26. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognoza kształtowania się długu publicznego
Gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 31, poz. 735.
27. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognoza kształtowania się długu publicznego
Gminy Mietków – Uchw., Nr 31, poz. 736.
28. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Sobótka – Uchw., Nr 31, poz. 737.
29. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognoza kształtowania się długu publicznego Gminy Góra na rok 2005 – Uchw., Nr 31, poz. 738.
30. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta oraz o prawidłowości załączonej do
budżetu Miasta i Gminy Lubomierz na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 31, poz. 739.
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31. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Miękinia na rok 2005 – Uchw., Nr 31,
poz. 740.
32. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Jemielno – Uchw., Nr 31, poz. 741.
33. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Piechowice na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 31, poz. 742.
34. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Gminy Sulików na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 31, poz. 743.
35. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do
budżetu Miasta i Gminy Świerzawa na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 31, poz. 744.
36. Opinia o kształtowaniu się długu publicznego Gminy Wąsosz w 2005 roku – Uchw., Nr 31, poz. 745.
37. Budżet Miasta Świeradów Zdrój na rok 2005 – Uchw., Nr 33, poz. 753.
38. Budżet Gminy Siekierczyn na rok 2005 – Uchw., Nr 33, poz. 754.
39. Budżet Gminy Stara Kamienica na 2005 rok – Uchw., Nr 33, poz. 755.
40. Budżet Gminy Marciszów na rok 2005 – Uchw., Nr 33, poz. 756.
41. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 34, poz. 780.
42. Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na
2005 rok – Uchw., Nr 34, poz. 781.
43. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Radwanice –
Uchw., Nr 34, poz. 782.
44. Opinia w sprawie sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 34, poz. 783.
45. Opinia w sprawie sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Żukowice na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 34, poz. 784.
46. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Złotoryja na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 34, poz. 785.
47. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miłkowice na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 34, poz. 786.
48. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 34, poz. 787.
49. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Złotoryja na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 34, poz. 788.
50. Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Gaworzyce na 2005 rok –
Uchw., Nr 34, poz. 789.
51. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 r. prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Chocianów – Uchw., Nr 34, poz. 790.
52. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Rudna na 2005 rok –
Uchw., Nr 34, poz. 791.
53. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Legnicy na 2005 rok oraz o
prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 34, poz. 792.
54. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Męcinka na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 34, poz. 793.
55. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Lubin – Uchw.,
Nr 34, poz. 794.
56. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kunice na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 34, poz. 795.
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57. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Paszowice –
Uchw., Nr 34, poz. 796.
58. Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Bolków na 2005 rok – Uchw.,
Nr 34, poz. 797.
59. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze roku
budżetowego – Uchw., Nr 35, poz. 801.
60. Budżet Miasta Zawidowa na rok 2005 – Uchw., Nr 37, poz. 856.
61. Budżet Miasta Legnicy na rok 2005 – Uchw., Nr 37, poz. 857.
62. Budżet Gminy Góra na rok 2005 – Uchw., Nr 39, poz. 885.
63. Budżet Gminy Kobierzyce na 2005 rok – Uchw., Nr 39, poz. 886.
64. Budżet Gminy Kamienna Góra na rok 2005 – Uchw., Nr 39, poz. 887.
65. Budżet Gminy Sulików na rok 2005 – Uchw., Nr 39, poz. 888.
66. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Czarny Bór na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 917.
67. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świebodzice na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 918.
68. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Szczawno Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 40, poz. 919.
69. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Głuszyca na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 920.
70. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Międzylesie na 2005 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 40, poz. 921.
71. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Radków na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy –
Uchw., Nr 40, poz. 922.
72. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Szczytna na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy –
Uchw., Nr 40, poz. 923.
73. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 924.
74. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Stare Bogaczowice na 2005 rok prognozy kwoty
długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 925.
75. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 926.
76. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Strzegom na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 927.
77. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Duszniki Zdrój na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 928.
78. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 40, poz. 929.
79. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 930.
80. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Jedlina Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 40, poz. 931.
81. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kłodzko na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy –
Uchw., Nr 40, poz. 932.
82. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Lubań na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw.,
Nr 40, poz. 933.
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83.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Malczyce – Uchw., Nr 40, poz. 934.

84.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Oława – Uchw., Nr 40, poz. 935.

85.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Stoszowice – Uchw., Nr 40, poz. 936.

86.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Świdnica na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 40, poz. 937.

87.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Żarów na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 40, poz. 938.

88.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 40, poz. 939.

89.

Opinia o prognozie kształtowania się długu Miasta i Gminy Międzybórz – Uchw., Nr 40, poz. 940.

90.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Oława – Uchw., Nr 40, poz. 941.

91.

Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Polanica Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 40, poz. 942.

92.

Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Ruja na 2005 rok – Uchw.,
Nr 40, poz. 943.

93.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 40, poz. 944.

94.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2005 oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Dzierżoniów – Uchw., Nr 40, poz. 945.

95.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Syców – Uchw., Nr 40, poz. 946.

96.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do
budżetu Miasta i Gminy Pieńsk na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 40, poz. 947.

97.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prognozie kształtowania się
długu publicznego Gminy Dobroszyce – Uchw., Nr 40, poz. 948.

98.

Opinia o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Głogów na 2005 rok –
Uchw., Nr 40, poz. 949.

99.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Chojnowa na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 40, poz. 950.

100. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 40, poz. 951.
101. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wrocławia na 2005 rok oraz prognoza
kształtowania się długu publicznego – Uchw., Nr 40, poz. 952.
102. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Jordanów Śląski – Uchw., Nr 40, poz. 953.
103. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Łagiewniki w 2005 roku – Uchw., Nr 40,
poz. 954.
104. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się
długu publicznego Gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 40, poz. 955.
105. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Prusice – Uchw., Nr 40, poz. 956.
106. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Niemcza w 2005 roku – Uchw.,
Nr 40, poz. 957.

– 22 –
107. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 40, poz. 958.
108. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Trzebnica – Uchw., Nr 40, poz. 959.
109. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Wisznia Mała na rok 2005 – Uchw.,
Nr 40, poz. 960.
110. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta i Gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 40, poz. 961.
111. Budżet Miasta Szczawno Zdrój na 2005 rok – Uchw., Nr 42, poz. 988.
112. Budżet Gminy Trzebnica na 2005 rok – Uchw., Nr 42, poz. 989.
113. Budżet Gminy Malczyce na 2005 rok – Uchw., Nr 42, poz. 990.
114. Budżet Gminy Czarny Bór na 2005 rok – Uchw., Nr 42, poz. 991.
115. Budżet Gminy Wisznia Mała na 2005 rok – Uchw., Nr 42, poz. 992.
116. Budżet Gminy Strzegom na 2005 rok – Uchw., Nr 44, poz. 994.
117. Budżet Gminy Szczytna na 2005 rok – Uchw., Nr 44, poz. 995.
118. Budżet Gminy Jedlina Zdrój na 2005 rok – Uchw., Nr 44, poz. 996.
119. Budżet Gminy Syców na 2005 rok – Uchw., Nr 44, poz. 997.
120. Budżet Gminy Dziadowa Kłoda na 2005 rok – Uchw., Nr 44, poz. 998
121. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Bielawa – Uchw., Nr 45, poz. 1019.
122. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Mściwojów na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1020.
123. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pielgrzymka na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1021.
124. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Zagrodno na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1022.
125. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Kotla na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1023.
126. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na
2005 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45,
poz. 1024.
127. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Przemków na 2005 rok
oraz o poprawności załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 45, poz. 1025.
128. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Chojnów na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1026.
129. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2005 rok prognozy
kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1027.
130. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Janowice Wielkie na 2005 rok prognozy kwoty
długu – Uchw., Nr 45, poz. 1028.
131. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do
budżetu Miasta i Gminy Leśna na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1029.
132. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do
budżetu Miasta i Gminy Nowogrodziec na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 45, poz. 1030.
133. Budżet Miasta Lubań na 2005 rok – Uchw., Nr 46, poz. 1036.
134. Budżet Gminy Lubomierz na 2005 rok – Uchw., Nr 46, poz. 1037.
135. Budżet Miasta i Gminy Świerzawa na 2005 rok – Uchw., Nr 46, poz. 1038.
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136. Budżet Gminy Jemielno na 2005 rok – Uchw., Nr 46, poz. 1039.
137. Budżet Gminy Mietków na 2005 rok – Uchw., Nr 46, poz. 1040.
138. Budżet Gminy Piechowice na 2005 rok – Uchw., Nr 51, poz. 1146.
139. Budżet Gminy Duszniki Zdrój na 2005 rok – Uchw., Nr 51, poz. 1147.
140. Budżet Miasta Oleśnica na 2005 rok – Uchw., Nr 51, poz. 1148.
141. Budżet Gminy Lubań 2005 rok – Uchw., Nr 51, poz. 1149.
142. Budżet Gminy Mściwojów na 2005 rok – Uchw., Nr 51, poz. 1150.
143. Budżet Gminy Twardogóra na 2005 rok – Uchw., Nr 53, poz. 1182.
144. Budżet Miasta Kamienna Góra na 2005 rok – Uchw., Nr 53, poz. 1183.
145. Budżet Gminy Kowary na 2005 rok – Uchw., Nr 53, poz. 1184.
146. Budżet Gminy Bardo na 2005 rok – Uchw., Nr 53, poz. 1185.
147. Budżet Gminy Sobótka na 2005 rok – Uchw., Nr 54, poz. 1186.
148. Budżet Gminy Stronie Ślaskie na 2005 rok – Uchw., Nr 54, poz. 1187.
149. Budżet Gminy Wąsosz na 2005 rok – Uchw., Nr 54, poz. 1188.
150. Budżet Gminy Złoty Stok na 2005 rok – Uchw., Nr 54, poz. 1189.
151. Budżet Gminy Stare Bogaczowice na 2005 rok – Uchw., Nr 54, poz. 1190.
152. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Oleśnica – Uchw., Nr 56, poz. 1209.
153. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy długu Gminy Bardo – Uchw.,
Nr 56, poz. 1210.
154. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Długołęka w 2005 roku – Uchw., Nr 56,
poz. 1211.
155. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Miasta
i Gminy Wiązów – Uchw., Nr 56, poz. 1212.
156. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Ziębice – Uchw., Nr 56, poz. 1213.
157. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Kamienna Góra na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 56, poz. 1214.
158. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Kowary na 2005 rok prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 56, poz. 1215.
159. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Twardogóra – Uchw., Nr 56, poz. 1216.
160. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Gryfów Śląski planowanego do zaciągnięcia
w 2005 roku kredytu w kwocie 276. 696 zł oraz o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta
Gryfów Śląski na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 56, poz. 1217
161. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do
budżetu Miasta i Gminy Mirsk na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 56, poz. 1218.
162. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 60, poz. 1302.
163. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na
2005 rok oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 60, poz. 1303.
164. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Jawor – Uchw.,
Nr 60, poz. 1304.
165. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Miasta i Gminy Bierutów – Uchw., Nr 60, poz. 1305.
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166. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Legnickie Pole na 2005 r.
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 60, poz. 1306.
167. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy długu
Gminy Wołów – Uchw., Nr 60, poz. 1307.
168. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Udanin –
Uchw., Nr 60, poz. 1308.
169. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy
Domaniów – Uchw., Nr 60, poz. 1309.
170. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Przeworno – Uchw., Nr 60, poz. 1310.
171. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Miasta Szklarska Poręba na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 66, poz. 1410.
172. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na
2005 rok – Uchw., Nr 66, poz. 1411.
173. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok
prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 66, poz. 1412.
174. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Czernica – Uchw., Nr 66, poz. 1413.
175. Budżet Miasta i Gminy Pieńsk na 2005 rok – Uchw., Nr 68, poz. 1445.
176. Budżet Gminy Głogów na 2005 rok – Uchw., Nr 68, poz. 1446.
177. Budżet Gminy Święta Katarzyna na 2005 rok – Uchw., Nr 68, poz. 1447.
178. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2005 r.
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 70,
poz. 1517.
179. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Dobromierz na 2005 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 70, poz. 1518.
180. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Kłodzko na 2005 r. oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 70, poz. 1519.
181. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Lubin na 2005 r. oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 70, poz. 1520.
182. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Boguszów-Gorce na
2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 70,
poz. 1521.
183. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Bystrzyca Kłodzka na
2005 r. oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 70,
poz. 1522.
184. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gromadka prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 70,
poz. 1523.
185. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Ścinawa na 2005 r. prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 70, poz. 1524.
186. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świdnica na 2005 r. oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 70, poz. 1525.
187. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kudowa Zdrój na 2005 r. prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 70, poz. 1526.
188. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Krotoszyce na 2005 r. prognozy kwoty długu –
Uchw., Nr 70, poz. 1527.
189. Budżet Miasta i Gminy Niemcza na rok 2005 – Uchw., Nr 72, poz. 1566.
190. Budżet Gminy Ziębice na rok 2005 – Uchw., Nr 72, poz. 1567.
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191. Budżet Gminy Długołęka na rok 2005 – Uchw., Nr 72, poz. 1568.
192. Budżet Gminy Lewin Kłodzki na rok 2005 – Uchw., Nr 72, poz. 1569.
193. Budżet Gminy Oborniki Śląskie na rok 2005 – Uchw., Nr 73, poz. 1570.
194. Budżet Gminy Kostomłoty na rok 2005 – Uchw., Nr 73, poz. 1571.
195. Budżet Gminy Oława na rok 2005 – Uchw., Nr 73, poz. 1572.
196. Budżet Gminy Ruja na rok 2005 – Uchw., Nr 73, poz. 1573.
197. Budżet Gminy i Miasta Gryfów Śląski na rok 2005 – Uchw., Nr 81, poz. 1770.
198. Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2005 rok – Uchw., Nr 81, poz. 1771.
199. Budżet Gminy i Miasta Prusice na 2005 rok – Uchw., Nr 81, poz. 1772.
200. Budżet Gminy Dobroszyce na 2005 rok – Uchw., Nr 81, poz. 1773.
201. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Polkowice –
Uchw., Nr 85, poz. 1854.
202. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy
Ciepłowody – Uchw., Nr 85, poz. 1855.
203. Opinia o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Żmigród – Uchw., Nr 85, poz. 1856.
204. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Niechlów – Uchw., Nr 85, poz. 1857.
205. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 85, poz. 1858.
206. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Krośnice – Uchw., Nr 85, poz. 1859.
207. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości załączonej do budżetu
Gminy Podgórzyn na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 85, poz. 1860.
208. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu na 2005 rok prognozy długu Gminy Borów – Uchw.,
Nr 85, poz. 1861.
209. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Gminy
Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 85, poz. 1862.
210. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na rok 2005 prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 85, poz. 1863.
211. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta i gminy oraz o prawidłowości załączonej do
budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2005 rok prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 85, poz. 1864.
212. Budżet Gminy Głuszyca na rok 2005 – Uchw., Nr 87, poz. 1898.
213. Budżet Gminy Miejskiej Chojnów na rok 2005 – Uchw., Nr 87, poz. 1899.
214. Budżet Miasta Świdnica na rok 2005 – Uchw., Nr 87, poz. 1900.
215. Budżet Gminy Żarów na rok 2005 – Uchw., Nr 87, poz. 1901.
216. Budżet Gminy Międzylesie na rok 2005 – Uchw., Nr 89, poz. 1945.
217. Budżet Gminy Brzeg Dolny na rok 2005 – Uchw., Nr 89, poz. 1946.
218. Budżet Gminy Miękinia na rok 2005 – Uchw., Nr 89, poz. 1947.
219. Budżet Gminy Mysłakowice na rok 2005 – Uchw., Nr 89, poz. 1948.
220. Budżet Gminy Dobromierz na rok 2005 – Uchw., Nr 89, poz. 1949.
221. Budżet Gminy Jaworzyna Śląska na rok 2005 – Uchw., Nr 94, poz. 2066.
222. Budżet Gminy Boguszów-Gorce na rok 2005 – Uchw., Nr 94, poz. 2067.
223. Budżet Gminy Strzelin na rok 2005 – Uchw., Nr 94, poz. 2068.
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224. Budżet Gminy Krotoszyce na rok 2005 – Uchw., Nr 94, poz. 2069.
225. Budżet Gminy Walim na rok 2005 – Uchw., Nr 94, poz. 2070.
226. Budżet Gminy Marcinowice na rok 2005 – Uchw., Nr 94, poz. 2071.
227. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty
długu Gminy Wińsko – Uchw., Nr 95, poz. 2094.
228. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Pęcław na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu – Uchw., Nr 95, poz. 2095.
229. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Cieszków – Uchw., Nr 95, poz. 2096.
230. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 95, poz. 2097.
231. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Pieszyce – Uchw., Nr 95, poz. 2098.
232. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Strzelina – Uchw., Nr 95, poz. 2099.
233. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Kondratowice – Uchw., Nr 95, poz. 2100.
234. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Miasta Piława Górna – Uchw., Nr 95, poz. 2101.
235. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2005 rok oraz prognoza kształtowania się długu
publicznego Gminy Żórawina – Uchw., Nr 95, poz. 2102.
236. Budżet Gminy Stoszowice na rok 2005 – Uchw., Nr 98, poz. 2138.
237. Budżet Gminy Jordanów Śląski na rok 2005 – Uchw., Nr 98, poz. 2139.
238. Budżet Gminy Krośnice na rok 2005 – Uchw., Nr 98, poz. 2140.
239. Budżet Gminy Borów na rok 2005 – Uchw., Nr 98, poz. 2141.
240. Budżet Gminy Wińsko na rok 2005 – Uchw., Nr 98, poz. 2142.
241. Budżet Gminy Pęcław na rok 2005 – Uchw., Nr 98, poz. 2143.
242. Budżet Gminy Polkowice na rok 2005 – Uchw., Nr 107, poz. 2291.
243. Budżet Gminy Kudowa Zdrój na rok 2005 – Uchw., Nr 107, poz. 2292.
244. Budżet Gminy Milicz na rok 2005 – Uchw., Nr 107, poz. 2293.
245. Budżet Gminy Zawonia na rok 2005 – Uchw., Nr 107, poz. 2294.
246. Budżet Gminy Legnickie Pole na rok 2005 – Uchw., Nr 107, poz. 2295.
247. Budżet Gminy Polanica Zdrój na rok 2005 – Uchw., Nr 110, poz. 2355.
248. Budżet Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2005 – Uchw., Nr 110, poz. 2356.
249. Budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2005 – Uchw., Nr 110, poz. 2357.
250. Budżet Gminy Radwanice na rok 2005 – Uchw., Nr 110, poz. 2358.
251. Budżet Gminy Żórawina na rok 2005 – Uchw., Nr 110, poz. 2359.
252. Budżet Gminy Cieszków na rok 2005 – Uchw., Nr 110, poz. 2360.
253. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Mieroszów na 2005 rok prognozy kwoty długu
gminy – Uchw., Nr 111, poz. 2390.
254. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 111,
poz. 2391.
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255. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Walim na 2005 rok oraz
o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 111, poz. 2392.
256. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na
2005 rok oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw.,
Nr 111, poz. 2393.
257. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Marcinowice na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 111,
poz. 2394.
258. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Nowa Ruda na 2005 rok
oraz o prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy – Uchw., Nr 111,
poz. 2395.
259. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Milicz na 2005 rok – Uchw., Nr 111,
poz. 2396.
260. Opinia o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy
Ciepłowody – Uchw., Nr 111, poz. 2397.
261. Budżet Gminy Bolków na rok 2005 – Uchw., Nr 113, poz. 2437.
262. Budżet Gminy Miłkowice na rok 2005 – Uchw., Nr 113, poz. 2438.
263. Budżet Gminy Olszyna na rok 2005 – Uchw., Nr 113, poz. 2439.
264. Budżet Gminy Męcinka na rok 2005 – Uchw., Nr 113, poz. 2440.
265. Budżet Gminy Paszowice na rok 2005 – Uchw., Nr 113, poz. 2441.
266. Budżet Gminy Kunice na rok 2005 – Uchw., Nr 114, poz. 2442.
267. Budżet Gminy Złotoryja na rok 2005 – Uchw., Nr 114, poz. 2443.
268. Budżet Gminy Lubin na rok 2005 – Uchw., Nr 114, poz. 2444.
269. Budżet Gminy Kotla na rok 2005 – Uchw., Nr 114, poz. 2445.
270. Budżet Gminy Chocianów na rok 2005 – Uchw., Nr 115, poz. 2446.
271. Budżet Gminy Przemków na rok 2005 – Uchw., Nr 115, poz. 2447.
272. Budżet Gminy Gaworzyce na rok 2005 – Uchw., Nr 115, poz. 2448.
273. Budżet Gminy Jerzmanowa na rok 2005 – Uchw., Nr 115, poz. 2449.
274. Budżet Gminy Rudna na rok 2005 – Uchw., Nr 115, poz. 2450.
275. Budżet Gminy Środa Śląska na rok 2005 – Uchw., Nr 118, poz. 2485.
276. Budżet Gminy Chojnów na rok 2005 – Uchw., Nr 118, poz. 2486.
277. Budżet Gminy Zagrodno na rok 2005 – Uchw., Nr 118, poz. 2487.
278. Budżet Gminy Czernica na rok 2005 – Uchw., Nr 118, poz. 2488.
279. Budżet Gminy Jelcz-Laskowice na rok 2005 – Uchw., Nr 119, poz. 2489.
280. Budżet Gminy Jawor na rok 2005 – Uchw., Nr 119, poz. 2490.
281. Budżet Gminy Boleslawiec na rok 2005 – Uchw., Nr 119, poz. 2491.
282. Budżet Gminy Żmigród na 2005 rok – Uchw., Nr 122, poz. 2540.
283. Budżet Miasta i Gminy Prochowice na 2005 rok – Uchw., Nr 122, poz. 2541.
284. Budżet Gminy Żukowice na 2005 rok – Uchw., Nr 122, poz. 2542.
285. Budżet Miasta Złotoryja na 2005 rok – Uchw., Nr 124, poz. 2565.
286. Budżet Gminy Leśna na 2005 rok – Uchw., Nr 124, poz. 2566.
287. Budżet Miasta i Gminy Mirsk na 2005 rok- Uchw., Nr 124, poz. 2567.
288. Budżet Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2005 rok – Uchw., Nr 128, poz. 2622.
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289. Budżet Miasta Nowa Ruda na 2005 rok – Uchw., Nr 131, poz. 2667.
290. Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie na 2005 rok – Uchw., Nr 131, poz. 2668.
291. Budżet Gminy Łagiewniki na 2005 rok – Uchw., Nr 131, poz. 2669.
292. Budżet Miasta Oława na 2005 rok – Uchw., Nr 137, poz. 2785.
293. Budżet Miasta Lubin na 2005 rok – Uchw., Nr 137, poz. 2786.
294. Budżet Gminy Niechlów na 2005 rok – Uchw., Nr 143, poz. 2846.
295. Budżet Gminy Ciepłowody na 2005 rok – Uchw., Nr 143, poz. 2847.
296. Budżet Gminy Dzierżoniów na 2005 rok – Uchw., Nr 143, poz. 2848.
297. Budżet Gminy Kondratowice na 2005 rok – Uchw., Nr 143, poz. 2849.
298. Budżet Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2005 r. – Uchw., Nr 149, poz. 2961.
299. Budżet Gminy Mieroszów na 2005 r. – Uchw., Nr 149, poz. 2962.
300. Budżet Gminy Grębocice na rok 2005 – Uchw., Nr 149, poz. 2963.
301. Budżet Gminy Oleśnica na rok 2005 – Uchw., Nr 149, poz. 2964.
302. Budżet Gminy Piława Górna na 2005 r. – Uchw., Nr 150, poz. 2965.
303. Budżet Gminy Pieszyce na 2005 r. – Uchw., Nr 150, poz. 2966.
304. Budżet Gminy Kamieniec Ząbkowicki na 2005 r. – Uchw., Nr 150, poz. 2967.
305. Budżet Miasta i Gminy Bierutów na rok 2005 – Uchw., Nr 154, poz. 3008.
306. Budżet Gminy Wołów na rok 2005 – Uchw., Nr 154, poz. 3009.
307. Budżet Gminy Platerówka na rok 2005 – Uchw., Nr 154, poz. 3010.
308. Opinia o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu Gminy Milicz – Uchw., Nr 155,
poz. 3020.
309. Budżet Miasta Dzierżoniów na 2005 rok – Uchw., Nr 157, poz. 3025.
310. Budżet Miasta Bolesławiec na 2005 rok – Uchw., Nr 157, poz. 3026.
311. Budżet Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2005 rok – Uchw., Nr 157, poz. 3027.
312. Budżet Miasta i Gminy Wiązów na 2005 rok – Uchw., Nr 157, poz. 3028.
313. Budżet Gminy Jeżów Sudecki na 2005 rok – Uchw., Nr 157, poz. 3029.
314. Budżet Miasta Zgorzelec na 2005 rok – Uchw., Nr 158, poz. 3030.
315. Budżet Gminy Ścinawa na 2005 rok – Uchw., Nr 158, poz. 3031.
316. Budżet Gminy Zgorzelec na 2005 rok – Uchw., Nr 158, poz. 3032.
317. Budżet Gminy Świdnica na 2005 rok – Uchw., Nr 158, poz. 3033.
318. Budżet Gminy Świebodzice na 2005 rok – Uchw., Nr 160, poz. 3060.
319. Budżet Gminy Miedzybórz na rok 2005 – Uchw., Nr 160, poz. 3061.
320. Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2005 – Uchw., Nr 160, poz. 3062.
321. Budżet Miasta Szkalska Poręba na 2005 rok – Uchw., Nr 160, poz. 3063.
322. Budżet Gminy Kąty Wrocławskie na rok 2005 – Uchw., Nr 162, poz. 3065.
323. Budżet Gminy Miejskiej Głogów na 2005 rok – Uchw., Nr 162, poz. 3066.
324. Budżet Gminy Janowice Wielkie na rok 2005 – Uchw., Nr 162, poz. 3067.
325. Budżet Gminy Domaniów na 2005 rok – Uchw., Nr 162, poz. 3068.
326. Budżet Miasta Wałbrzycha na 2005 rok – Uchw., Nr 163, poz. 3069.
327. Budżet Gminy Gromadka na rok 2005 – Uchw., Nr 163, poz. 3070.
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328. Budżet Gminy Nowa Ruda na rok 2005 – Uchw., Nr 163, poz. 3071.
329. Budżet Gminy Bielawa na rok 2005 – Uchw., Nr 164, poz. 3072.
330. Budżet Gminy Bogatynia na rok 2005 – Uchw., Nr 164, poz. 3073.
331. Budżet Gminy Karpacz na 2005 rok – Uchw., Nr 165, poz. 3074.
332. Budżet Gminy Kłodzko na rok 2005 – Uchw., Nr 165, poz. 3075.
333. Budżet Gminy Przeworno na rok 2005 – Uchw., Nr 165, poz. 3076.
334. Budżet Gminy Podgórzyn na rok 2005 – Uchw., Nr 165, poz. 3077.
335. Budżet Gminy Radków na 2005 rok – Uchw., Nr 166, poz. 3078.
336. Budżet Miasta na prawach powiatu Jelenia Góra na 2005 rok – Uchw., Nr 166, poz. 3079.
337. Budżet Związku Gmin „Zagłębia Miedziowego” w Polkowicach na 2005 rok – Uchw., Nr 168, poz. 3114.
338. Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na 2005 rok – Uchw., Nr 168, poz. 3115.
339. Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2005 – Uchw., Nr 168, poz. 3116.
340. Budżet Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2005 rok – Uchw., Nr 168, poz. 3117.
341. Plan finansowy Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD7” na 2005 rok – Uchw., Nr 168,
poz. 3118.
342. Budżet Związku Gmin Śnieżnickich na 2005 rok – Uchw., Nr 168, poz. 3119.
343. Plan finnsowy Związku Gmin „Kwisa” na 2005 rok – Uchw., Nr 168, poz. 3120.
344. Budżet Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy na rok 2005 – Uchw., Nr 168, poz. 3121.
345. Plan finansowy Związku Gmin „Bychowo” na rok 2005 – Uchw., Nr 168, poz. 3122.
346. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2004 rok – Nr 171, poz. 3165.
347. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2004 rok – Z., Nr 172, poz. 3166.
348. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mietków za 2004 rok – Z., Nr 172, poz. 3167.
349. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruja za 2004 rok – Z., Nr 172, poz. 3168.
350. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2004 rok – Nr 172, poz. 3169.
351. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczawno Zdrój za 2004 rok – Z., Nr 173, poz. 3170.
352. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Legnickie Pole za 2004 rok – Z., Nr 173, poz. 3171.
353. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2004 rok – Z., Nr 173, poz. 3172.
354. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2004 rok – Nr 173, poz. 3173.
355. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2004 rok – Z., Nr 174, poz. 3174.
356. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borów za 2004 rok – Z., Nr 174, poz. 3175.
357. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2004 rok – Nr 174, poz. 3176.
358. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radków za 2004 rok – Nr 174, poz. 3177.
359. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Legnica za 2004 rok – Z., Nr 176, poz. 3200.
360. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnica za 2004 rok – Z., Nr 176, poz. 3201.
361. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Głogów za 2004 rok – Z., Nr 176, poz. 3202.
362. Budżet Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 – Uchw., Nr 178, poz. 3217.
363. Budżet Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 rok – Uchw., Nr 178, poz. 3218.
364. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytna za 2004 rok – Z., Nr 180, poz. 3222.
365. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Paszowice za 2004 rok – Z., Nr 180, poz. 3223.
366. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2004 rok – Z., Nr 180, poz. 3224.
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367. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za 2004 rok – Z., Nr 180, poz. 3225.
368. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złoty Stok za 2004 rok – Z., Nr 180, poz. 3226.
369. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2004 rok – Z., Nr 181, poz. 3227.
370. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2004 rok – Z., Nr 181, poz. 3228.
371. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2004 rok – Z., Nr 181, poz. 3229.
372. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2004 rok – Nr 181, poz. 3230.
373. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mirsk za 2004 rok – Z., Nr 183, poz. 3261.
374. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kotla za 2004 rok – Z., Nr 183, poz. 3262.
375. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawka za 2004 rok – Nr 183, poz. 3263.
376. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2004 rok – Z., Nr 184, poz. 3264.
377. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polkowice za 2004 rok – Z., Nr 184, poz. 3265.
378. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świeradów Zdrój za 2004 rok – Z., Nr 184, poz. 3266.
379. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2004 rok – Nr 185, poz. 3267.
380. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za 2004 rok – Nr 185, poz. 3268.
381. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Świdnica za 2004 rok – Nr 185, poz. 3269.
382. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2004 rok – Z., Nr 186, poz. 3270.
383. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radwanice za 2004 rok – Z., Nr 186, poz. 3271.
384. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubin za 2004 rok – Z., Nr 186, poz. 3272.
385. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Cieszków za 2004 rok – Z., Nr 187, poz. 3273.
386. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jordanów Śląski za 2004 rok – Z., Nr 187, poz. 3274.
387. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubomierz za 2004 rok – Z., Nr 187, poz. 3275.
388. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bardo za 2004 rok – Z., Nr 188, poz. 3276.
389. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pęcław za 2004 rok – Z., Nr 188, poz. 3277.
390. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kudowa Zdrój za 2004 rok – Z., Nr 188, poz. 3278.
391. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2004 rok – Z., Nr 190, poz. 3307.
392. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2004 rok – Z., Nr 190, poz. 3308.
393. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2004 rok – Z., Nr 190, poz. 3309
394. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boleslawiec za 2004 rok – Nr 190, poz. 3310.
395. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za 2004 rok – Z., Nr 191, poz. 3311.
396. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Długołęka za 2004 rok – Z., Nr 191, poz. 3312.
397. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobroszyce za 2004 rok – Nr 191, poz. 3313.
398. Plan finansowy Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” – Uchw.,
Nr 192, poz. 3314.
399. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oława za 2004 rok – Z., Nr 192, poz. 3315.
400. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złotoryja za 2004 rok – Nr 192, poz. 3316.
401. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łagiewniki za 2004 rok – Z., Nr 194, poz. 3329.
402. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za 2004 rok – Z., Nr 194, poz. 3330.
403. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienna Góra za 2004 rok – Nr 194, poz. 3331.
404. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olszyna za 2004 rok – Z., Nr 195, poz. 3332.
405. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za 2004 rok – Nr 195, poz. 3333.
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406. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Polanica Zdrój za 2004 rok – Nr 195, poz. 3334.
407. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2004 rok – Nr 196, poz. 3335.
408. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2004 rok – Nr 196, poz. 3336.
409. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2004 rok – Nr 196, poz. 3337.
410. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jeleniej Góry za 2004 rok – Nr 197, poz. 3338.
411. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2004 rok – Z., Nr 199, poz. 3363.
412. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2004 rok – Z., Nr 199, poz. 3364.
413. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kunice za 2004 rok – Z., Nr 202, poz. 3383.
414. Srawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2004 rok – Z., Nr 202, poz. 3384.
415. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2004 rok – Z., Nr 202, poz. 3385.
416. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Kamienica za 2004 rok – Z., Nr 202, poz. 3386.
417. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko za 2004 rok – Z., Nr 203, poz. 3387.
418. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oława za 2004 rok – Z., Nr 203, poz. 3388.
419. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siekierczyn za 2004 rok – Nr 203, poz. 3389.
420. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za rok 2004 – Z., Nr 204, poz. 3390.
421. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2004 rok – Nr 204, poz. 3391.
422. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowice za 2004 rok – Z., Nr 205, poz. 3392.
423. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pieńsk za 2004 rok – Z., Nr 205, poz. 3393.
424. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zawidowa za 2004 rok – Z., Nr 205, poz. 3394.
425. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gromadka za 2004 rok – Z., Nr 206, poz. 3395.
426. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Góra za 2004 rok – Nr 206, poz. 3396.
427. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2004 rok – Z., Nr 207, poz. 3397.
428. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2004 rok – Z., Nr 207,
poz. 3398.
429. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bolków za 2004 rok – Z., Nr 209, poz. 3411.
430. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2004 rok – Z., Nr 209, poz. 3412.
431. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za 2004 rok – Z., Nr 210, poz. 3413.
432. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2004 rok – Z., Nr 210, poz. 3414.
433. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2004 rok – Z., Nr 211, poz. 3415.
434. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2004 rok – Nr 211, poz. 3416.
435. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2004 rok – Z., Nr 212, poz. 3417.
436. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2004 rok – Z., Nr 212, poz. 3418.
437. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnów za 2004 rok – Z., Nr 214, poz. 3442.
438. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2004 rok – Z., Nr 214, poz. 3443.
439. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bolesławiec za 2004 rok – Z., Nr 217, poz. 3464.
440. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2004 rok – Nr 217, poz. 3465.
441. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2004 rok – Z., Nr 218, poz. 3466.
442. Budżet Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie na 2005 rok – Uchw., Nr 221,
poz. 3505
443. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2004 – Z., Nr 221, poz. 3506.
444. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żmigród za 2004 rok – Z., Nr 221, poz. 3507.
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445. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lubina za 2004 rok – Z., Nr 222, poz. 3508.
446. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzeg Dolny za rok 2004 rok – Z., Nr 222, poz. 3509.
447. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2004 – Z., Nr 223, poz. 3510.
448. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2004 rok – Z., Nr 225, poz. 3529.
449. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za 2004 rok – Nr 225, poz. 3530.
450. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2004 rok – Nr 233, poz. 3631.

CUDZOZIEMCY
1. Ustalenie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa
dolnośląskiego – Rozp., Nr 242, poz. 3773.

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
1.

Ustalenie dopłat do ceny wody dla gospodarstw domowych oraz do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych z gospodarstw domowych na terenie gminy Stronie Śląskie – Uchw., Nr 1, poz. 19.

2.

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowany przez Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju – Uchw., Nr 1, poz. 24.

3.

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary – Uchw., Nr 2, poz. 73.

4.

Ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina Zdrój – Uchw.,
Nr 3, poz. 97.

5.

Ustalenie odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych na wysypisko gminne w miejscowości
Przystronie w 2005 roku w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 3, poz. 119.

6.

Ustalenie odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków komunalnych
w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 3, poz. 120.

7.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy i miasta Węgliniec
– Uchw., Nr 6, poz. 162.

8.

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 6, poz. 166.

9.

Ustalenie górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie
Rudna – Uchw., Nr 7, poz. 186.

10. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący w gminie Stara Kamienica – Uchw.,
Nr 7, poz. 188.
11. Ustalenie stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Jordanów Śląski – Uchw., Nr 10, poz. 279.
12. Ustalenie opłaty za wywóz i składowanie nieczystości stałych z posesji gminnych (lokali mieszkalnych) na
terenie gminy miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 25, poz. 569.
13. Ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Ruda – Uchw.,
Nr 26, poz. 609.
14. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu
Śląskim – Uchw., Nr 36, poz. 833.
15. Ustalenie maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, stawek cen na składowanie
nieczystości na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodźcu, obowiązujących na terenie gminy i miasta Nowogrodziec – Uchw., Nr 38, poz. 861.
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16. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, transportu odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Świebodzice – Uchw., Nr 38, poz. 869.
17. Ustalenie górnych stawek za świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie Żmigród – Uchw., Nr 40, poz. 897.
18. Przejęcie przez Gminę Kłodzko określonych obowiązków właścicieli nieruchomości wiążących się z utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości – Uchw., Nr 40, poz. 908
19. Zmiana uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty – Uchw., Nr 45, poz. 1005.
20. Ustalenie stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 48, poz. 1056.
21. Zmiana uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piechowice – Uchw., Nr 49,
poz. 1092.
22. Ustalenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa –
Uchw., Nr 57, poz. 1233.
23. Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna –
Uchw., Nr 58, poz. 1266.
24. Ustalenie górnych stawek opłat w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie
gminy Międzylesie – Uchw., Nr 61, poz. 1324.
25. Ustalenie górnych stawek za świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie Żmigród – Uchw., Nr 69, poz. 1450.
26. Określenie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierutów – Uchw.,
Nr 69, poz. 1475.
27. Ustalenie dopłat do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług kanalizacyjnych w gminie Ciepłowody – Uchw., Nr 70, poz. 1510.
28. Zmiana uchwały nr VII/83/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 71,
poz. 1534.
29. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Olszynie – Uchw., Nr 71, poz. 1543.
30. Zmiana uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty – Uchw., Nr 77, poz. 1671.
31. Zmiana uchwały nr V/26/03 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – Uchw., Nr 78, poz. 1707.
32. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia w gminie Syców – Uchw., Nr 92, poz. 2014.
33. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Niemcza – Uchw., Nr 132,
poz. 2679.
34. Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Żarów – Uchw., Nr 133, poz. 2705.
35. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radków – Uchw., Nr 134, poz. 2730.
36. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Góra – Uchw., Nr 135,
poz. 2754.
37. Ustalenie opłat w gminie Boguszów-Gorce za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
stałych, odpadów z budowy i remontów oraz wywozu nieczystości płynnych – Uchw., Nr 135, poz. 2757.
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38. Ustalenie górnych stawek opłat za usuwanie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz stawek opłat
w przypadku zastępczego usuwania i unieszkodliwiania odpadów w gminie Lwówek Śląski – Uchw.,
Nr 167, poz. 3092.
39. Ustalenie szczegółowych wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chojnowa
– Uchw., Nr 216, poz. 3455.
40. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Sobótka – Uchw.,
Nr 232, poz. 3616.
41. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wąsosz – Uchw., Nr 232, poz. 3618.
42. Zmiana uchwały w sprawie zasad przejęcia przez Miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty – Uchw., Nr 241, poz. 3765.
43. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 242, poz. 3786.
44. Ustalenie górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych w gminie Sobótka – Uchw.,
Nr 246, poz. 3876.
45. Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 246, poz. 3888.
46. Ustalenie górnych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w gminie Lądek Zdrój – Uchw., Nr 260, poz. 4551.
47. Ustalenie górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2006 rok w gminie Szczytna
– Uchw., Nr 260, poz. 4558.
48. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujacy na terenie gminy Lądek Zdrój –
Uchw., Nr 261, poz. 4589.
49. Regulamin dostarczania wody na terenie wsi Bojanice, Bystrzyca Górna, Lubachów, system Lutomia –
gmina Świdnica, przez przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Dierżoniowie – Uchw.,
Nr 261, poz. 4605.
50. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroszyce – Uchw., Nr 263, poz. 4668.
51. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiazujacy na terenie gminy Jawor – Uchw.,
Nr 264, poz. 4699.
52. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jawor – Uchw., Nr 264, poz. 4700.
53. Zmiana regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy
Ścinawa – Uchw., Nr 264, poz. 4704.
54. Ustalenie odpłatności za wywóz odpadów komunalnych stałych na wysypisko gminne w miejscowości
Przystronie w 2006 roku w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 266, poz. 4736.

DROGI
1.

Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Bardo – Uchw., Nr 1, poz. 10.

2.

Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Czarny Bór – Uchw., Nr 1, poz. 30.

3.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opat za zajęcie pasa drogowego w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 1, poz. 32.

4.

Ustalenie wysokości stawek opat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie Borów – Uchw.,
Nr 1, poz. 43.

5.

Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych
gminy Wołów – Uchw., Nr 2, poz. 70.

6.

Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Kowary – Uchw., Nr 2, poz. 74.
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7.

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 4, poz. 127.

8.

Zmiana uchwały dotyczącej ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra – Uchw., Nr 4,
poz. 138.

9.

Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Cieszków – Uchw., Nr 7,
poz. 195.

10. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Mściwojów –
Uchw., Nr 7, poz. 197.
11. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 7, poz. 199.
12. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 8,
poz. 239.
13. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Jawora – Uchw., Nr 12,
poz. 316.
14. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 12, poz. 319.
15. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Sobótka – Uchw., Nr 14, poz. 347.
16. Wprowadzenie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych
Miasta Boguszów-Gorce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg – Uchw., Nr 14, poz. 349.
17. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Łagiewniki – Uchw.,
Nr 14, poz. 361.
18. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Dzierżoniów –
Uchw., Nr 18, poz. 447.
19. Ustalenie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra –
Uchw., Nr 23, poz. 532.
20. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Dusznik Zdrój – Uchw., Nr 25,
poz. 561.
21. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 25,
poz. 568.
22. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 26,
poz. 599.
23. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego
w gminie Święta Katarzyna – Uchw., Nr 27, poz. 644.
24. Ustalenie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w gminie Piechowice – Uchw., Nr 36, poz. 828.
25. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Nowa Ruda – Uchw., Nr 36,
poz. 841.
26. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Krośnice – Uchw., Nr 48, poz. 1059.
27. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Jerzmanowa – Uchw., Nr 52, poz. 1176.
28. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Ciepłowody –
Uchw., Nr 56, poz. 1208.
29. Ustalenie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Lubin –
Uchw., Nr 64, poz. 1371.
30. Zmiana uchwały nr XXIV/103/2004 Rady Gminy Lubin z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Lubin – Uchw.,
Nr 64, poz. 1372.
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31. Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w powiecie oleśnickim –
Uchw., Nr 67, poz. 1422.
32. Likwidacja drogi gminnej w gminie Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 67, poz. 1430.
33. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulic bez kategorii we Wrocławiu – Uchw., Nr 69, poz. 1451.
34. Nadanie kategorii drogi gminnej w Obornikach Śląskich – Uchw., Nr 69, poz. 1454.
35. Zaliczenie ulic na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 69, poz. 1457.
36. Zaliczenie ulic na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 69, poz. 1458.
37. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg – Uchw.,
Nr 71, poz. 1539.
38. Ustalenie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Miłkowice – Uchw., Nr 74, poz. 1600.
39. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w gminie Strzelin – Uchw., Nr 78, poz. 1703.
40. Likwidacja drogi w Ząbkowicach Śląskich – Uchw., Nr 88, poz. 1916.
41. Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w powiecie oleśnickim – Uchw., Nr 92, poz. 2003.
42. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w gminie Osiecnica –
Uchw., Nr 92, poz. 2028.
43. Nadanie Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych –
Uchw., Nr 93, poz. 2042.
44. Zmiana wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w gminie Legnica – Uchw., Nr 95, poz. 2076.
45. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Męcinka – Uchw.,
Nr 96, poz. 2122.
46. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w granicach administracyjnych Gminy Wołów – Uchw., Nr 101, poz. 2152.
47. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz
Miasta Kamienna Góra – Uchw., Nr 101, poz. 2156.
48. Ustalenie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu w gminie Zawonia – Uchw., Nr 101, poz. 2164.
49. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu w gminie Zawonia – Uchw., Nr 101,
poz. 2165.
50. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych
w granicach administracyjnych miasta Świdnica – Uchw., Nr 104, poz. 2250.
51. Ustalenie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dla dróg gminnych w Polanicy Zdroju –
Uchw., Nr 109, poz. 2338.
52. Ustalenie wysokości opłat za usuwanie z drogi i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym w przypadkach określanych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w mieście Jelenia Góra – Uchw.,
Nr 109, poz. 2341.
53. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Walim – Uchw., Nr 109,
poz. 2349.
54. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Jeżowie Sudeckim – Uchw.,
Nr 116, poz. 2468.
55. Zaliczenie dróg na terenie Miasta i Gminy Prochowice do kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 130,
poz. 2651.
56. Ustalenie stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym
parkingu w powiecie strzelińskim – Uchw., Nr 134, poz. 2720.
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57. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania
tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej w mieście Wrocław – Uchw., Nr 134, poz. 2724.
58. Wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego
parkowania w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce i ustalanie zasad ich pobierania –
Uchw., Nr 135, poz. 2758.
59. Ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenie wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenie opłat abonamentowych
i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenie wysokości opłaty dodatkowej oraz
sposobu pobierania tych opłat w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 142, poz. 2821.
60. Pozbawienie kategorii drogi gminnej we Wrocławiu – Uchw., Nr 155, poz. 3012.
61. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych ulic bez kategorii we Wrocławiu – Uchw., Nr 155, poz. 3017.
62. Ustalenie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną w gminie Lubań – Uchw., Nr 159, poz. 3054.
63. Zaliczenie drogi na terenie miasta Bolesławiec do kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 182, poz. 3244.
64. Zmiana Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy – Uchw., Nr 189, poz. 3287.
65. Zaliczenie dróg w gminie Zawidów do kategorii dróg gminnych – Uchw., Nr 198, poz. 3352.
66. Likwidacja drogi gminnej w gminie Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 198, poz. 3356.
67. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym w gminie Chojnów – Uchw., Nr 208,
poz. 3407.
68. Pozbawienie kategorii drogi gminnej następujących ulic w Polkowicach: Kilińskiego, Szkolna, Rynek,
Pocztowa, Chrobrego, Plac Wolności, Plac Piastów – Uchw., Nr 224, poz. 3517.
69. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych w Legnicy – Uchw., Nr 224, poz. 3518.
70. Zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych w granicach administracyjnych
miasta i poza granicami administracyjnymi miasta Lądek Zdrój – Uchw., Nr 230, poz. 3575.
71. Nadanie kategorii drogi gminnej drodze na terenie gminy Żmigród – Uchw., Nr 231, poz. 3595.
72. Nadanie kategorii drogi gminnej drodze na terenie gminy Żmigród – Uchw., Nr 231, poz. 3596.
73. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w gminie Chocianów – Uchw., Nr 232, poz. 3615.
74. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych w gminie Czernica – Uchw., Nr 234, poz. 3650.
75. Zaliczenie dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w gminie Milicz – Uchw., Nr 236, poz. 3667.
76. Zaliczenie dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w gminie Milicz – Uchw., Nr 236, poz. 3668.
77. Pozbawienie dróg kategorii dróg publicznych gminnych w gminie Milicz – Uchw., Nr 236, poz. 3669.
78. Zmiana uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w gminie Milicz –
Uchw., Nr 236, poz. 3670.
79. Zmiana uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w gminie Milicz –
Uchw., Nr 236, poz. 3671.
80. Zmiana uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg publicznych gminnych w gminie Milicz –
Uchw., Nr 236, poz. 3672.
81. Zmiana uchwały nr XX/539/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia dla
dróg publicznych w granicach Wrocławia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – Uchw.,
Nr 237, poz. 3689.
82. Likwidacja dróg gminnych będących własnością Gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 238, poz. 3707.
83. Zmiana uchwały nr XXXVI/320/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie
likwidacji dróg gminnych będących własnością Gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 238, poz. 3708.
84. Likwidacja drogi gminnej będącej własnością Gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 238, poz. 3709.
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85. Zmiana uchwały nr XXXVII/329/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej będącej własnością Gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 238, poz. 3710.
86. Zmiana uchwały nr XXIX/136/2004 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – Uchw., Nr 238, poz. 3725.
87. Pozbawienie kategorii drogi gminnej w mieście Wrocław – Uchw., Nr 242, poz. 3776.
88. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – Uchw., Nr 262, poz. 4625.
89. Wprowadzenie w powiecie jeleniogórskim cennika opłat za usuwanie z drogi oraz parkowanie pojazdów
usuniętych z drogi – Uchw., Nr 263, poz. 4646.
90. Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Wińsko – Uchw.,
Nr 263, poz. 4674.

ENERGETYKA
1.

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fortum DZT Service
sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach – D., Nr 1, poz. 53.

2.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” Spółka z o.o. z siedzibą w Piechowicach – D., Nr 1, poz. 54.

3.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Kotłowni Kowary Spółka z o.o. z siedzibą w Kowarach – D., Nr 1, poz. 55.

4.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie taryfy dla ciepła Polish Energy Partners S.A – Nr 1, poz. 59.

5.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnicy – Nr 1, poz. 60.

6.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji udzielonej Zakładowi
Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Lwówku Śląskim – Nr 1, poz. 61.

7.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych z siedzibą w Jelczu-Laskowicach –
Nr 5, poz. 148.

8.

Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA z siedzibą
w Wałbrzychu – D., Nr 7, poz. 208.

9.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu – D., Nr 7,
poz. 209.

10. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 8, poz. 245.
11. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej SA z siedzibą w Wałbrzychu – Nr 8, poz. 246.
12. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy
Fortum DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu – Nr 12, poz. 341.
13. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zakładów Przemysłu Bawełnianego „ Bielbaw” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielawie – D., Nr 14, poz. 373.
14. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany
koncesji dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Oława Spółka z o.o – Nr 18, poz. 457.
15. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „HONELL – SERWIS” Spółka z o.o – Nr 21, poz. 524.
16. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła FORTUM DZT SERVICE sp. z o.o. z siedzibą
w Świebodzicach – D., Nr 24, poz. 552.
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17. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
odmowy przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Bogatyni przyłączenia do sieci ciepłowniczej
budynku – Nr 30, poz. 711.
18. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie – Nr 30, poz. 712.
19. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna –
Nr 31, poz. 748.
20. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu –
Nr 31, poz. 749.
21. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Gminy Syców
prowadzącej działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej
z siedzibą w Sycowie – Nr 36, poz. 855.
22. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu – D.,
Nr 38, poz. 884.
23. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/830C/782/W/OWA/2005/EL – Nr 40,
poz. 963.
24. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zmiany koncesji dla Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” SA z siedzibą w Bielawie – Nr 40, poz. 964.
25. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA z siedzibą we Wrocławiu – Nr 48, poz. 1079.
26. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie koncesji na wytwarzanie oraz na
przesłanie i dystrybucję ciepła udzielonej przedsiębiorcy Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą
w Warszawie – Nr 50, poz. 1144.
27. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Powiatu Wrocławskiego
prowadzącego działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej – Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach pn. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym
Zespole Szkół nr 1 z siedzibą w Krzyżowicach – Nr 50, poz. 1145.
28. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorcy Fortum DZT Service sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach –
D., Nr 60, poz. 1311.
29. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Oława Spółka z o.o. z siedzibą
w Oławie – D., Nr 60, poz. 1312.
30. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorcy Polar SA z siedzibą we Wrocławiu –
D., Nr 60, poz. 1313.
31. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Gminy Góra prowadzącej działalność gospodarczą
w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Górze – D., Nr 64,
poz. 1376.
32. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie spornej z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „Cukrownik” w Głogowie dotyczącej odmowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy – Nr 64, poz. 1378.
33. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie
i dystrybucję oraz obrót ciepłem dla Przedsiębiorstwa Serwisowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław
Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Nr 64, poz. 1379.
34. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Harpen Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu –
D., Nr 66, poz. 1414.
35. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wniosku Interpep sp. z o.o. E.C. Zakrzów
o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła – Nr 71, poz. 1564.
36. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wniosku Interpep sp. z o.o. E.C. Wizów o
udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła – Nr 71, poz. 1565.
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37. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Gminy i Miasta Lwówek Śląski prowadzącej działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibą w Lwówku Śląskim – D., Nr 75, poz. 1646.
38. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań sp. z o. o. z siedzibą w Lubaniu
– D., Nr 75, poz. 1647.
39. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Energetyki
Cieplnej w Kamiennej Górze Spółka z o.o – Nr 75, poz. 1651.
40. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Gminy Góra prowadzącej działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Górze – D., Nr 77, poz. 1694.
41. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego „TERM – HYDRAL”
Spółka z o.o. siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 80, poz. 1769.
42. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Regionalnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ENTERM” sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku – D., Nr 82, poz. 1796.
43. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA z siedzibą w Bogatyni – D., Nr 85,
poz. 1865.
44. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych
dla Zakładów Samochodowych „JELCZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jelczu-Laskowicach – Nr 88,
poz. 1944.
45. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucje oraz obrót ciepłem dla Przedsiębiorstwa Serwisowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Nr 93, poz. 2064.
46. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucje ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetycznego „ENERGETYKA – ROKITA” sp. z o.o. z siedzibą
w Brzegu Dolnym – Nr 96, poz. 2128.
47. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie spornej z wniosku Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Wałbrzychu w sprawie dotyczącej wstrzymania dostaw ciepła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu – Nr 101, poz. 2175.
48. Ustalenie współczynnika korekcyjnego Xw dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA
SA z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 102, poz. 2206.
49. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych
dla HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nr 102, poz. 2207.
50. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa sp. z o.o.
z siedzibą w Przemkowie – Nr 103, poz. 2240.
51. Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 116, poz. 2473.
52. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych
na działalność ciepłowniczą dla Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” sp. z o.o. – Nr 116,
poz. 2475.
53. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy ciepła dla Clima Heat Spółki Jawnej Andrzej Migdalski Jan
Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze – D., Nr 121, poz. 2539.
54. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła MVV EPS Polska S.A – D., Nr 126, poz. 2592.
55. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA – D., Nr 126,
poz. 2593.
56. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nr 130, poz. 2665.
57. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze – Nr 130, poz. 2666.
58. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa
MVV EPS Polska SA na przesyłanie i dystrybucję ciepła – Nr 132, poz. 2692.
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59. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie – D., Nr 139, poz. 2801.
60. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze
– D., Nr 139, poz. 2802.
61. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej
Górze – D., Nr 139, poz. 2803.
62. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach – Nr 142, poz. 2845.
63. Ustalenie współczynników korekcyjnych Xw dla działalności w zakresie wytwarzania ciepła i działalności
w zakresie dystrybucji i przesyłania ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław SA
z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 144, poz. 2872.
64. Ustalenie współczynnika korekcyjnego Xw dla działalności w zakresie wytwarzania ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Sycowie – D., Nr 144, poz. 2873.
65. Ustalenie współczynnika korekcyjnego Xw dla Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
„BEPEC” sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie – D., Nr 146, poz. 2921.
66. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie
ciepła Przedsiębiorcy INTERPEP Spółka z o.o. EC Zakrzów – Nr 146, poz. 2922.
67. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie
ciepła Przedsiębiorcy INTERPEP Spółka z o.o. EC Wizów – Nr 146, poz. 2923.
68. Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa
Farmaceutycznego JELFA SA z siedzibą w Jeleniej Górze – D., Nr 151, poz. 2993.
69. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław S.A – D.,
Nr 153, poz. 3007.
70. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie – D., Nr 155, poz. 3021.
71. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Harpen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 155, poz. 3022.
72. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Pfeifer & Langen Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – D.,
Nr 159, poz. 3057.
73. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Sycowie – D., Nr 159,
poz. 3058.
74. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy – Nr 159, poz. 3059.
75. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego „TERM – HYDRAL”
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 167, poz. 3110.
76. Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa
Energetycznego ENERGETYKA ROKITA sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym – D., Nr 167, poz. 3111.
77. Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego ENERGETYKA
ROKITA sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym – D., Nr 167, poz. 3112.
78. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy
FORTUM DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu – Nr 170, poz. 3162.
79. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych
przedsiębiorstwa POLAR Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nr 170, poz 3163.
80. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze – Nr 170, poz. 3164.
81. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych dla
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ODRA” z siedzibą w Oławie – Nr 175, poz. 3198.
82. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna – Nr 175, poz. 3199.
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83.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „BEPEC” sp. z o.o.
z siedzibą w Bielawie – D., Nr 177, poz. 3215.

84.

Umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” z siedzibą w Oławie – D., Nr 182, poz. 3257.

85.

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla BOT Elektrownia Turów SA z siedzibą w Bogatyni – Nr 182, poz. 3258.

86.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie – Nr 182, poz. 3259.

87.

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie – Nr 182, poz. 3260.

88.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu – Nr 189, poz. 3305.

89.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego
Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z o.o – Nr 189, poz. 3306.

90.

Zatwierdzenie taryfy dla ciepła CLIMA – HEAT Spółka Jawna Andrzej Migdalski, Jan Wierzbicki
z siedzibą w Jeleniej Górze – D., Nr 213, poz. 3440.

91.

Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy
SA z siedzibą w Legnicy – D., Nr 215, poz. 3449.

92.

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłowni Złoty
Stok „TERMEX” sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku – D., Nr 215, poz. 3450.

93.

Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Ciepłownia Złoty Stok „TERMEX” sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku – Nr 220, poz. 3504.

94.

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 226, poz. 3541.

95.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMAL” Spółka Akcyjna w Lubinie – Nr 226, poz. 3542.

96.

Ustalenie współczynnik korekcyjny Xw dla działalności w zakresie wytwarzania ciepła Zakładu Ciepłowniczego Term – Hydral Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 235, poz. 3661.

97.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej SA w Wałbrzychu – Nr 236, poz. 3682.

98.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bolesławcu – Nr 237, poz. 3704.

99.

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnej dla
Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „Termoel” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu –
Nr 237, poz. 3705.

100. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego Term – Hydral sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – D., Nr 238, poz. 3728.
101. Informacja o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy FORTUM DZT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wałbrzychu –– Nr 243, poz. 3812.
102. Umorzenie postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Technik
Grzewczych „PROTERM” z siedzibą w Krakowie – D., Nr 246, poz. 3902.
103. Zatwierdzenie taryfę dla ciepła Miejskiej Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy –– D.,
Nr 246, poz. 3903.
104. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie
ciepła Przedsiębiorcy – prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Technik Grzewczych
„PROTERM” z siedzibą w Krakowie – Nr 246, poz. 3909.
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105. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki umarzającej postępowanie administracyjne
w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla
Zakładu Technik Grzewczych „PROTERM” z siedzibą w Krakowie – Nr 246, poz. 3910.
106. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa FORTUM DZT S. A. z siedzibą w Wałbrzychu –– D.,
Nr 248, poz. 4019.
107. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji o zmianie koncesji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa w Przemkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –
Nr 262, poz. 4640.
108. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa
Usług Ciepłowniczych z siedzibą w Jelczu-Laskowicach – Nr 262, poz. 4641.
109. Zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Wałbrzychu – D., Nr 265, poz. 4724.

FINANSE
1.

Określenie zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal sportowych w gminie Oleśnica
– Uchw., Nr 8, poz. 238.

2.

Określenie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez
Powiat Bolesławiecki – Uchw., Nr 9, poz. 247.

3.

Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, udzielanie ulg w spłacaniu tych należności oraz określenie organu właściwego
w tych sprawach w gminie Zagrodno – Uchw., Nr 10, poz. 277.

4.

Określenie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wałbrzych 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 12, poz. 314.

5.

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce 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 12, poz. 333.

6.

Określenie zasad wnoszenia i cofania udziałów w spółkach przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz –
Uchw., Nr 18, poz. 441.

7.

Określenie zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu jeleniogórskiego dla podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – Uchw., Nr 19, poz. 458.

8.

Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 19, poz. 459.

9.

Zmiana uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Jeleniej Góry dotacji dla
szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli, sposobu jej
rozliczania oraz kontroli – Uchw., Nr 19, poz. 460.

10. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Lubawka dotacji, sposobu jej rozliczania oraz
kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 19, poz. 461.
11. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta Lubomierz dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 19, poz. 462.
12. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Ścinawa dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 19, poz. 463.
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13. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Karpacz, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jej rozliczenie
oraz kontrola wykonywania zleconych zadań – Uchw., Nr 19, poz. 467.
14. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wysokości i udzielania dotacji na działalność
opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli niepublicznych w gminie Jawor – Uchw., Nr 19,
poz. 468.
15. Określenie trybu 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 w gminie Jawor – Uchw., Nr 19, poz. 469.
16. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przemków 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,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 19, poz. 472.
17. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Prochowice dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 19, poz. 473.
18. Określenie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach, sposób jej rozliczania i kontrola wykonywania zleconego zadania oraz postępowanie
z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w gminie Rudna – Uchw., Nr 19, poz. 474.
19. Określenie trybu 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 w gminie Zagrodno – Uchw., Nr 19,
poz. 481.
20. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Głogów dotacji podmiotom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposób jej rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 19,
poz. 483.
21. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa Zdrój, sposób jej rozliczania
oraz kontroli – Uchw., Nr 21, poz. 490.
22. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Kunice dotacji, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 23, poz. 537.
23. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych sal
sportowych w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 25, poz. 576.
24. Określenie zasad zbycia udziałów w jednoosobowej spółce gminy „Wodny Świat” sp. z o.o. w Kudowie
Zdroju – Uchw., Nr 27, poz. 639.
25. Określenie zasad udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla
niepublicznych placówek oświatowych w powiecie dzierżoniowskim – Uchw., Nr 35, poz. 800.
26. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Chocianów, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 35, poz. 805.
27. Określenie rybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Miejskiej Lubań dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontrola wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku – Uchw., Nr 35, poz. 806.
28. Określenie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w gminie Strzelin – Uchw.,
Nr 35, poz. 808.
29. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Jeżów Sudecki dotacji, sposobu jej rozliczania
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 35, poz. 813.
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30. Określenie szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom w gminie Zgorzelec –
Uchw., Nr 35, poz. 818.
31. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Borów dotacji, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 35, poz. 819.
32. Określenie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Rudna dotacji dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczania oraz
sposób kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 35, poz. 824.
33. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Bardo, innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposób jej rozliczenia oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 45, poz. 1000.
34. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposób
jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania publicznego w gminie Gryfów Śląski –
Uchw., Nr 49, poz. 1082.
35. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Prusice dotacji na realizacje zadań publicznych gminy
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczania oraz kontrola wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 49, poz. 1099.
36. Tryb udzielania dotacji z budżetu Gminy Miękinia, sposób ich rozliczania i kontroli oraz inne formach
współpracy z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku – Uchw., Nr 49, poz. 1102.
37. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych w powiecie świdnickim – Uchw.,
Nr 50, poz. 1108.
38. Określenie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta
Miasta Świdnicy – Uchw., Nr 50, poz. 1121.
39. Ustalenie zasad cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego w gminie Zgorzelec –
Uchw., Nr 50, poz. 1134.
40. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 58, poz. 1251.
41. Tryb postępowania o udzielnie dotacji z budżetu Gminy Krośnice, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – Uchw.,
Nr 58, poz. 1261.
42. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Długołęka
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposób ich rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 58, poz. 1264.
43. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Świdnickiego podmiotom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposób jej rozliczenia i kontrola wykonania zadania zleconego – Uchw., Nr 61, poz. 1318.
44. Tryb postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Miasta Szklarska Poręba, sposób rozliczenia dotacji oraz
kontrola wykonania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 61, poz. 1321.
45. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Ślaskie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, oraz udzielenie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 61, poz. 1323.
46. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Janowice Wielkie, sposobu rozliczania
i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym – Uchw., Nr 61, poz. 1333.
47. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jerzmanowa 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 – Uchw., Nr 61,
poz. 1334.
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48. Uchylenie uchwały nr XXII/113/04 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
publicznego – Uchw., Nr 61, poz. 1335
49. Uchylenie uchwały Rady Gminy Grębocice w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy
dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 61, poz. 1337.
50. 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 Grębocice, sposób ich rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 61, poz. 1338.
51. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposób jej rozliczania i kontrola wykonania zleconego zadnia oraz postępowanie z wnioskami o udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w gminie Grębocice – Uchw., Nr 61, poz. 1339.
52. 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 Polkowice,
sposób ich rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 67, poz. 1425.
53. Zmiana uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją
zadań Gminy Polkowice, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych – Uchw.,
Nr 67, poz. 1426.
54. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, w gminie Przemków –
Uchw., Nr 69, poz. 1459.
55. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek
organizacyjnych gminy Sobótka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych – Uchw.,
Nr 70, poz. 1494.
56. Zmiana uchwały Rady Miasta Wojcieszów w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji sposobu jej
rozliczania, kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – Uchw., Nr 71, poz. 1530.
57. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubin, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – Uchw., Nr 71, poz. 1531.
58. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie oraz sposób rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 71,
poz. 1537.
59. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Strzelin, sposób rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom określonym w art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Uchw., Nr 71, poz. 1538.
60. Tryb postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda podmiotom niezaliczonym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczania oraz kontrola wykonania zleconego zadania – Uchw., Nr 71, poz. 1560.
61. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy – Uchw., Nr 74, poz. 1585.
62. Tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób ich rozliczania oraz kontrola wykonywania zleconego zadania w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 75, poz. 1612.
63. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na cele publiczne podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz
kontroli wykonywania zadania zleconego związanego z realizacją zadań publicznych Gminy Szczawno
Zdrój – Uchw., Nr 75, poz. 1613.
64. Tryb postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Pęcław, sposób ich rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 75, poz. 1626.
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65. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Województwa Dolnośląskiego 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 79, poz. 1724.
66. Określenie szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek
organizacyjnych Gminy Kąty Wrocławskie, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych –
Uchw., Nr 82, poz. 1777.
67. Zasady zbywania udziałów w spółkach kapitałowych w gminie Ziębice – Uchw., Nr 88, poz. 1917.
68. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Święta Katarzyna
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 92, poz. 2029.
69. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Powiat Świdnicki dotacji szkołom niepublicznym – Uchw., Nr 93, poz. 2036.
70. Zmiana uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta Szklarska Poręba,
sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadnia podmiotom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych – Uchw., Nr 93, poz. 2046.
71. Tryb postępowania o udzielnie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica dla wspólnot mieszkaniowych,
określenie sposobu jej rozliczania oraz kontrola wykonywania zadania – Uchw., Nr 93, poz. 2050.
72. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków w gminie miejskiej Głogów – Uchw., Nr 93, poz. 2051.
73. 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 wnioskiem o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w gminie Legnickie Pole – Uchw., Nr 93, poz. 2055.
74. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Żukowice dotacji podmiotom niezaliczanym 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 – Uchw., Nr 93,
poz. 2057.
75. Określenie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chocianów – Uchw., Nr 95, poz. 2079.
76. Określenie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Świdnica –
Uchw., Nr 101, poz. 2172.
77. Tryb udzielania dotacji z budzetu Powiatu Jaworskiego szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej – Uchw., Nr 102, poz. 2177.
78. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Legnickiego dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób
kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 102, poz. 2178.
79. Zmiana uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Legnickiego dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do
sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 102, poz. 2179.
80. Zasady udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont i rewaloryzacja elewacji
kamienic w Dusznikach Zdroju” – Uchw., Nr 102, poz. 2191.
81. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kondratowice
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz
udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności – Uchw., Nr 102, poz. 2204.
82. Zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świeradów
Zdrój przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 104, poz. 2246.
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83.

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych w gminie miejskiej Oława – Uchw., Nr 111, poz. 2366.

84.

Zmiana uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia
oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych przez podmioty nie należące do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w gminie Przeworno – Uchw., Nr 111, poz. 2375.

85.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposób rozliczania i kontrola
zadań zleconych organizacjom pozarządowym – Uchw., Nr 116, poz. 2459.

86.

Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Stara Kamienica dotacji, sposób jej rozliczania oraz
kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych –
Uchw., Nr 116, poz. 2464.

87.

Szczególne zasady i tryb umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Wołowskiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Wołowskiego, do których
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 117, poz. 2477.

88.

Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek
organizacyjnych Miasta Kowary – Uchw., Nr 123, poz. 2554.

89.

Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposób ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań w gminie Jawor – Uchw., Nr 123,
poz. 2556.

90.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowychz z budżetu Miasta Świdnica –
Uchw., Nr 130, poz. 2639.

91.

Zasady wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta
Żarów – Uchw., Nr 133, poz. 2704.

92.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie, sposób rozliczania
i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym – Uchw., Nr 135, poz. 2749.

93.

Szczegółowe zasady i tryb umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności z tytułu należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, w gminie Świebodzice – Uchw., Nr 142, poz. 2827.

94.

Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów – Uchw., Nr 144, poz. 2865.

95.

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Żórawina z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 144, poz. 2870.

96.

Zasady wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra
– Uchw., Nr 146, poz. 2902.

97.

Zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Jedlina Zdrój na opiekę nad XIX-wieczną świątynią przy
ul. Piastowskiej w Jedlinie Zdroju – Uchw., Nr 151, poz. 2971.

98.

Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach, sposób jej rozliczania i kontroli oraz postępowanie z wnioskiem
o udzielenie dotacji – Uchw., Nr 151, poz. 2972.

99.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego
zadnia przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku w gminie miejskiej Świdnica – Uchw., Nr 151, poz. 2977.

100. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie miejskiej Bolesławiec – Uchw., Nr 151,
poz. 2980.
101. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zadań
zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 151, poz. 2989.
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102. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Piechowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań miasta, sposób
rozliczania dotacji oraz kontrola wykonywania zadań – Uchw., Nr 159, poz. 3035.
103. Tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytku w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 159, poz. 3036.
104. 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
jej rozliczania oraz kontrola wykonywania zleconego zadania w gminie Bierutów – Uchw., Nr 159,
poz. 3044.
105. 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 w gminie Warta Bolesłwiecka – Uchw., Nr 159, poz. 3049.
106. 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 Kotla,
sposób ich rozliczania oraz kontrola wykonywania zadań zleconych – Uchw., Nr 159, poz. 3050.
107. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz
niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepublicznych ośrodków umożliwiających spełnianie obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 167, poz. 3080.
108. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Jaworskiego dotacji podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 167, poz. 3081.
109. Sposób rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora
finansów publicznych w gminie Nowogrodziec – Uchw., Nr 167, poz. 3083.
110. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Zgorzelec, sposób rozliczania i kontroli zadań
zlecanych organizacjom pozarządowym – Uchw., Nr 167, poz. 3086.
111. Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach, sposób jej rozliczania i kontroli oraz postępowanie o udzielenie dotacji
– Uchw., Nr 167, poz. 3088.
112. Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkól niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych
– Uchw., Nr 167, poz. 3090.
113. Tryb zlecania zadań publicznych oraz udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wrocław, sposób jej rozliczania oraz kontrola zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uchw., Nr 182, poz. 3236.
114. Tryb postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Lubańskiego dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, sposób jej rozliczania oraz kontrola – Uchw., Nr 193, poz. 3318.
115. Zmiana uchwały nr XLIII/232/2005 Rady Powiatu Lubańskiego 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 193, poz. 3319.
116. Zasady przyznawania dotacji na pracę konserwatorskie przy obiektach zabytkowych położonych w mieście Nowa Ruda – Uchw., Nr 193, poz. 3322.
117. Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dla szkół publicznych nie
prowadzonych przez gminę – Uchw., Nr 193, poz. 3324.
118. Zasady gospodarowania mieniem gminy – zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek
kapitałowych przez Gminę Góra – Uchw., Nr 198, poz. 3347.
119. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności
Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz opiniowania wierzytelności wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 213, poz. 3429.
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120. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w powiecie polkowickim – Uchw., Nr 220, poz. 3484.
121. Zmiana uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Legnicy dotacji, sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do
sektora finansów publicznych – Uchw., Nr 220, poz. 3490.
122. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Domaniów, sposobu rozliczania
i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym – Uchw., Nr 220, poz. 3498.
123. Zmiana uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
oraz postępowania z wnioskami o udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach w gminie Rudna – Uchw., Nr 220, poz. 3499.
124. Zmiana uchwały w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
przez Burmistrza Miasta Żarów – Uchw., Nr 224, poz. 3523.
125. Określenie zasad nabywania i zbywania przez Powiat Ząbkowicki udziałów lub akcji – Uchw., Nr 235,
poz. 3653.
126. 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 235, poz. 3655.
127. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wołów z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 234, poz. 3656.
128. Określenie zasad udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla
niepublicznych placówek oświatowych w powiecie średzkim – Uchw., Nr 236, poz. 3663.
129. Określenie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrolę wykorzystania dotacji na prace
konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących
własności Gminy Lubawka – Uchw., Nr 236, poz. 3665.
130. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 236, poz. 3675.
131. Ustalenie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie remontów i rewaloryzacji elewacji frontowych
budynków wielorodzinnych w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 236, poz. 3676.
132. Ustalenie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań w gminie Podgórzyn –
Uchw., Nr 236, poz. 3678.
133. Określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego w gminie Żórawina – Uchw., Nr 236, poz. 3679.
134. Zmiana uchwały nr XXIV/199/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie
ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont i rewaloryzacja
elewacji frontowych kamienic” w obrębie pl. B. Chrobrego w Kłodzku – Uchw., Nr 237, poz. 3684.
135. Zasady finansowania z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka wydatków na opiekę nad zabytkami – Uchw.,
Nr 237, poz. 3685.
136. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach – Uchw., Nr 237,
poz. 3688.
137. Zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Głogów 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 237, poz. 3695.
138. Zasady udzielania dotacji w gminie Dobromierz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Uchw., Nr 237, poz. 3696.
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139. Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica 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 238, poz. 3723.
140. Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy i Miasta Bogatynia – Uchw., Nr 239, poz. 3739.
141. Tryb udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy realizowane w szkołach prowadzonych
na terenie gminy Lubin przez osoby prawne i fizyczne – Uchw., Nr 239, poz. 3741.
142. Tryb 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, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 239, poz. 3742.
143. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół w gminie Jerzmanowa –
Uchw., Nr 239, poz. 3743.
144. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacie tych wierzytelności oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Uchw., Nr 241, poz. 3757.
145. Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, w gminie Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 242, poz. 3793.
146. Zmiana uchwały nr XXVIII/197/04 Rady Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania – Uchw., Nr 246, poz. 3890.
147. Wykaz Spółek Wodnych i ich związków, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa
w roku 2005 – Obw., Nr 246, poz. 3904.
148. Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych
oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 260, poz. 4548.
149. Zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Chocianów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposób jej rozliczenia i kontroli oraz postępowanie z wnioskiem o udzielenie dotacji – Uchw., Nr 260, poz. 4556.
150. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Leśna – Uchw., Nr 260, poz. 4557.
151. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Zawidów – Uchw., Nr 260, poz. 4560.
152. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy w 2005 r.
i w 2006 roku – Uchw., Nr 260, poz. 4561.
153. Tryb zlecania zadań publicznych oraz udzielanie dotacji z budżetu Gminy Lewin Kłodzki, sposób jej
rozliczania oraz kontrola zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Uchw., Nr 260, poz. 4574.
154. Zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposób ich rozliczania i kontrola wykonania zleconych zadań w gminie Paszowice – Uchw., Nr 260,
poz. 4575.
155. Tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kłodzko, sposób rozliczania i kontrola zadań
zlecanych organizacjom pozarządowym – Uchw., Nr 260, poz. 4576.
156. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i publicznych przedszkoli, prowadzonych
przez inne niż Gmina Zawonia osoby prawne lub fizyczne – Uchw., Nr 260, poz. 4577.

– 52 –
157. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności
jednostek organizacyjnych z tytułu należności w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 261, poz. 4586.
158. 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 262, poz. 4613.
159. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności
Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz
opiniowania wierzytelności wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa – Uchw., Nr 262, poz. 4620.
160. Zmiana uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu udzielenia
i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych
ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepublicznych ośrodków umożliwiającym spełnianie obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami – Uchw., Nr 263, poz. 4648.
161. Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w gminie Mirsk – Uchw., Nr 266, poz. 4733.

FLAGI, HERBY, ODZNAKI
1.

Określenie zasad używania herbu Gminy Domaniów – Uchw., Nr 26, poz. 608.

2.

Ustanowienie herbu, flagi oraz pozostałych insygniów Powiatu Legnickiego – Uchw., Nr 92, poz. 2005.

3.

Ustanowienie Honorowej Odznaki Dolnego Śląska i przyjęcie wzoru, opisu, zasad i trybu jej nadawania
oraz noszenia – Uchw., Nr 103, poz. 2209.

4.

Ustanowienie Flagi Powiatu Oławskiego oraz zasady jej używania – Uchw., Nr 241, poz. 3760.

GOSPODARKA MIENIEM
1.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Strzelińskiego – Uchw.,
Nr 67, poz. 1423.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Blizanowice – Trestno oraz części obrębu Siechnice, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 1, poz. 29.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany w skrócie „MPZP Gaszowice”, gmina Syców –
Uchw., Nr 2, poz. 69.

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Brzezina, gmina Miękinia – Uchw., Nr 3, poz. 103.

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Bukowina, gmina Długołęka – Uchw.,
Nr 3, poz. 104.

5.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kamień, gmina Długołęka – Uchw.,
Nr 3, poz. 105.

6.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piecowice, gmina Długołęka – Uchw.,
Nr 3, poz. 106.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Raków, gmina Długołęka – Uchw., Nr 3,
poz. 107.
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8.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla zespołu Małomice– Uchw., Nr 4,
poz. 129.

9.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu Starego Lubina – Zachód – Uchw., Nr 4,
poz. 130.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 4,
poz. 142.
11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu południowej części wsi Domasław, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 4, poz. 143.
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Księginice, gmina Kobierzyce
– Uchw., Nr 4, poz. 144.
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części północno-zachodniej wsi Tyniec Mały, gmina
Kobierzyce – Uchw., Nr 4, poz. 145.
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części północno-środkowej wsi Tyniec Mały, gmina
Kobierzyce – Uchw., Nr 4, poz. 146.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Spółdzielczą,
Rodzinną, Łąkową i Objazdową w Kłodzku – Uchw., Nr 6, poz. 159.
16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru dzielnicy produkcyjno-składowo-usługowej w rejonie ulic Mazowiecka – Przemysłowa – Kopernika-granica administracyjna – Uchw., Nr 6, poz. 174.
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego siedliska i terenów rozwojowych wsi Radwanice – Uchw., Nr 7, poz. 181.
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi Dąbrowa i Wąbnice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 7, poz. 200.
19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – tereny aktywności gospodarczej, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 8, poz. 234.
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta – Osiedle Tęczowe i Osiedle Złote
w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 9, poz. 250.
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno-zachodniej
gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Zółkiewka, Kostrza, Żelażów – Uchw., Nr 9, poz. 255.
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 12,
poz. 332.
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Gałczyńskiego i Tysiąclecia w Bolesławcu – Uchw., Nr 13, poz. 342.
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów z obrębów: Rudna, Wysokie, Chobienia w gminie Rudna – Uchw., Nr 13, poz. 343.
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Lewinie Kłodzkim w rejonie
ulic: Lasek Miejski, Topolowej i Granicznej – Uchw., Nr 14, poz. 360.
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum Pieszyc – Uchw., Nr 15, poz. 374.
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren Zimnego Dworu w Świebodzicach – Uchw., Nr 15, poz. 375.
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic – Uchw., Nr 15, poz. 376.
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską oraz terenem ogrodów działkowych przy ul. Tadeusza Kościuszki i trasą linii kolejowej
w Świebodzicach – Uchw., Nr 15, poz. 377.
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jeleniogórską, Kamiennogórską, Kasztanową, Wałbrzyską w Świebodzicach –
Uchw., Nr 15, poz. 378.
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31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego śródmieście miasta Świebodzice
– Uchw., Nr 15, poz. 379.
32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Pełcznica w Świebodzicach – Uchw., Nr 15, poz. 380.
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Krzeszowska – T. Kościuszki – Leśna
w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 18, poz. 440.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi „Olbrzym” w Górach Sowich, w części położonej w obrębie Głuszyca, gmina Głuszyca – Uchw.,
Nr 21, poz. 491.
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych, obsługujących zespół podziemi „Olbrzym” w Górach Sowich, w części położonej w gminie Walim, w obrębie wsi Jugowice – Uchw.,
Nr 21, poz. 517.
36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Wrocławaka – Oławska PKP” – Uchw.,
Nr 22, poz. 525
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru kopalni w obrębie Czerna, gmina Nowogrodziec
– Uchw., Nr 23, poz. 527.
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków obejmujący obszar obrębu geodezyjnego wsi Karłów – Uchw., Nr 23, poz. 528.
39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu „Gołaszyce”,
gmina Żarów – Uchw., Nr 23, poz. 529.
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wojkowice – obszar „A”,
gmina Żórawina – Uchw., Nr 23, poz. 538.
41. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś Kącka, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 26, poz. 602.
42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Śląskich, ul. Nasypowej,
ul. Komandorskiej i ul. Swobodnej we Wrocławiu – Uchw., Nr 26, poz. 604.
43. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój, dla terenu położonego
przy ulicy Głównej, w rejonie przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Słone, przeznaczonego pod specjalną
strefę ekonomiczną – Uchw., Nr 27, poz. 638.
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru rozwoju Kowale II we Wrocławiu – Uchw., Nr 28, poz. 650.
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie ulicy Strzegomskiej
w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu – Uchw., Nr 28, poz. 655.
46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Borek Strzeliński, gmina Borów – Uchw.,
Nr 28, poz. 665.
47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bocznej w Walimiu –
Uchw., Nr 28, poz. 668.
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego przy
ul. Wiejskiej w Walimiu – Uchw., Nr 28, poz. 669.
49. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki
nr 325/290/1 obręb Stankowice – Uchw., Nr 31, poz. 715.
50. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki
nr 325/290/1 obręb Stankowice – Uchw., Nr 31, poz. 716.
51. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki nr 497/2
obręb nr II miasto Leśna – Uchw., Nr 31, poz. 717.
52. Zmiana w uchwale nr XXXI/161/04 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla działki
nr 497/2 obręb nr II miasto Leśna – Uchw., Nr 31, poz. 718.
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53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trześnia oraz części miejscowości Pławna
– jednostka urbanistyczna „A” i „B”, gmina Strzelin – Uchw., Nr 31, poz. 722.
54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Podzamcza w Ząbkowicach Śląskich – Uchw.,
Nr 34, poz. 759.
55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Gryfów Śląski – Uchw., Nr 34,
poz. 760.
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Gryfów Śląski – Uchw.,
Nr 34, poz. 761.
57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Domaszczyn, gmina Długołęka – Uchw.,
Nr 34, poz. 776.
58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do części terenu działek nr 1/2 i 2/2
w obrębie wsi Kurów, gmina Wiazów – Uchw., Nr 36, poz. 840.
59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Biskupice Podgórne, gmina Kobierzyce – Uchw.,
Nr 36, poz. 842.
60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Chrzanów, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 36,
poz. 843.
61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Małuszów, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 36,
poz. 844.
62. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowiny, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 36,
poz. 845.
63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Owsianka – Bąki, gmina Kobierzyce – Uchw.,
Nr 36, poz. 846.
64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie, gmina Kobierzyce – Uchw.,
Nr 36, poz. 847.
65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Rybackiej w Oławie – Uchw., Nr 38,
poz. 860.
66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację linii kolejowej w obrębach
wsi: Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn i Brzeźnik w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 38, poz. 878.
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Kiełczówek, gmina Długołeka – Uchw.,
Nr 38, poz. 880.
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Królikowice, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 38,
poz. 881.
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzyżowice-Wierzbica, gmina Kobierzyce –
Uchw., Nr 38, poz. 882.
70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzelin-Ząbkowicka” – Uchw., Nr 40, poz. 895.
71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzelin-Wrocławska” – Uchw., Nr 40, poz. 896.
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L.
Waryńskiego i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 40, poz. 899.
73. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dwa Światy
we wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 41, poz. 970.
74. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Głównej we
wsi Ślęza, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 41, poz. 971.
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wzgórze Andersa we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 43, poz. 993.
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego środkowo-zachodniej części obrębu Ślęza – obszar „B”,
gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 45, poz. 1011.
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 1/5 i 1/6 AM 5 położonych
w obrębie miasta Sobótka – Uchw., Nr 48, poz. 1045.

– 56 –

78.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 26/8 AM 32 oraz 11/11
AM 33 położonych w obrębie miasta Sobótka – Uchw., Nr 48, poz. 1046.

79.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 400/12dr, 400/13 położonych w obrębie wsi Rogów Sobócki, gmina Sobótka – Uchw., Nr 48, poz. 1047.

80.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 182, 535, 188/1 oraz
188/6 położonych w obrębie wsi Sulistrowice, gmina Sobótka – Uchw., Nr 48, poz. 1048.

81.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki nr 43 AM 30 obręb Sobótka
Miasto – Uchw., Nr 48, poz. 1053.

82.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej,
z częścią terenów byłych Zakładów Radiowych „DIORA” SA w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 49,
poz. 1089.

83.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu „Gołaszyce”,
gmina Marcinowice – Uchw., Nr 50, poz. 1132.

84.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobrzejewice, gmina Żukowice – Uchw.,
Nr 50, poz. 1135.

85.

Miejscowyn plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik, gmina Bolesławiec – Uchw., Nr 55,
poz. 1191

86.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, gmina Bolesławiec – Uchw., Nr 55,
poz. 1192.

87.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Krzepicka” – Uchw., Nr 56, poz. 1195.

88.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Oławska” – Uchw., Nr 56, poz. 1196.

89.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyborza – Uchw., Nr 56, poz. 1198

90.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie – Uchw.,
Nr 56, poz. 1199.

91.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miasta Gryfów Śląski – obszar
planistyczny A – Uchw., Nr 57, poz. 1226.

92.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369,
370, 371, 372, 373/1 wraz z przyległymi drogami i rowami, położonych w obrębie wsi Sulistrowice, gmina Sobótka – Uchw., Nr 57, poz. 1227.

93.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 166/2, 166/3, 177 położonych w obrębie wsi Sulistrowice, gmina Sobótka – Uchw., Nr 57, poz. 1228.

94.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Szczodre, gmina Długołęka – Uchw.,
Nr 57, poz. 1240.

95.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pasikurowice, gmina Długołęka –
Uchw., Nr 57, poz. 1241.

96.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części
wsi Kostomłoty – Uchw., Nr 57, poz. 1242.

97.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach –
Uchw., Nr 60, poz. 1289.

98.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 60,
poz. 1295.

99.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Brzeg Głogowski w gminie Żukowice –
Uchw., Nr 60, poz. 1297.

100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice, gmina Bolesławiec – Uchw.,
Nr 63, poz. 1352.
101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki, gmina Bolesławiec – Uchw., Nr 63,
poz. 1353.
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102. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę przemysłową
i usługową Psiego Pola w obrębie Różanka we Wrocławiu – Uchw., Nr 64, poz. 1357.
103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca – Uchw., Nr 64, poz. 1363.
104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca – Uchw., Nr 64, poz. 1364.
105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca – Uchw., Nr 64, poz. 1365.
106. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów, obejmująca
obszar położony w granicach działek nr 227 i 228 w obrębie Mieroszów 2 (A.M. 5) – Uchw., Nr 64, poz.
1366.
107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru rozwoju Kowale II, rejon
ulic Wilgotnej i Ełckiej oraz części zespołu urbanistycznego Popiele we Wrocławiu – część A – Uchw.,
Nr 69, poz. 1449.
108. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część
„A” – Uchw., Nr 69, poz. 1479.
109. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce w gminie Zgorzelec –
Uchw., Nr 69, poz. 1480.
110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Psary, gmina Wisznia Mała
– Uchw., Nr 70, poz. 1500.
111. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów”
w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od wschodu – skarpą oddzielającą tereny zalewowe rzeki Bystrzycy, od południa – granicą terenów zainwestwanych Osiedla
„Zawiszów” i od zachodu – projektowanym przebiegiem ulicy Kazimierza Wielkiego – Uchw., Nr 71,
poz. 1540.
112. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 75/2 w obrębie Obiszów w gminie Grębocice – Uchw., Nr 74, poz. 1594.
113. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Sokolec w gminie Nowa Ruda – Uchw.,
Nr 74, poz. 1595
114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów na obszarze gminy Międzybórz – Uchw.,
Nr 77, poz. 1672.
115. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ose w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 77,
poz. 1673.
116. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski, gmina Borów –
Uchw., Nr 77, poz. 1688.
117. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski, gmina Borów – Uchw.,
Nr 77, poz. 1689.
118. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach –
Uchw., Nr 79, poz. 1728.
119. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Stradomia Wierzchnia”,
gmina Syców – Uchw., Nr 77, poz. 1729.
120. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w obrębie wsi Dobrzykowie, gmina
Czernica – Uchw., Nr 80, poz. 1758.
121. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Ratowicach, gmina Czernica – Uchw., Nr 80,
poz. 1759.
122. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka – Uchw., Nr 80, poz. 1763.
123. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Proszowice, gmina Długołęka –
Uchw., Nr 80, poz. 1764.
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124. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Ramiszów, gmina Długołęka – Uchw.,
Nr 80, poz. 1765.
125. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu „Gołaszyce”
w gminie Mietków – Uchw., Nr 82, poz. 1784.
126. Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wsi Kębłowice, Krzeptów, Skałka
w gminie Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 86, poz. 1868.
127. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bąków w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 86,
poz. 1870.
128. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 86,
poz. 1871.
129. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki Kraszowskie w gminie Międzybórz –
Uchw., Nr 86, poz. 1872.
130. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Rybińska w gminie Międzybórz – Uchw.,
Nr 86, poz. 1873.
131. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Hałdrychowice w gminie Międzybórz – Uchw.,
Nr 86, poz. 1874.
132. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Królewska Wola w gminie Międzybórz – Uchw.,
Nr 86, poz. 1875.
133. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Oska Piła w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 86,
poz. 1876.
134. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dziesławice w gminie Międzybórz – Uchw.,
Nr 86, poz. 1877.
135. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom
ograniczonego: ul. Gronowską, granicą z obrębem Morawa, ul. Morską i drogą krajową nr 5 – Uchw., Nr
91, poz. 1975.
136. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Strzegom,
przy ul. Gronowskiej, obejmującego działkę nr 17, AM 9, obręb 2 – Uchw., Nr 91, poz. 1976.
137. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jaroszowie – gmina
Strzegom – Uchw., Nr 91, poz. 1977.
138. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemiosła usługowego i
produkcyjnego wraz z funkcją uzupełniającą – mieszkaniową we wsi Graniczna, z zachowaniem rezerwy
terenowej pod budowę północnego odcinka obwodnicy Strzegomia – Uchw., Nr 91, poz. 1978.
139. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanowicach –
gmina Strzegom – Uchw., Nr 91, poz. 1979.
140. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Hutnicza–
–Staroszkolna–Chrobrego w Bolesławcu – Uchw., Nr 91, poz. 1980.
141. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Mostowej w Bolesławcu –
Uchw., Nr 91, poz. 1981.
142. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, gmina Oława – Uchw., Nr 91, poz. 1997.
143. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Byszów, obręb Roztocznik, gmina Dzierżoniów – Uchw., Nr 91, poz. 1998.
144. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu
– Uchw., Nr 92, poz. 2009.
145. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu – Uchw.,
Nr 92, poz. 2010.
146. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia –
Uchw., Nr 92, poz. 2018.
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147. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we Wszemirowie na
obszarze gminy Prusice – Uchw., Nr 92, poz. 2019.
148. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie – Uchw., Nr 95,
poz. 2073.
149. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – działka
nr 83 – Uchw., Nr 95, poz. 2074.
150. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 95,
poz. 2085.
151. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Pustków Żurawski i wschodniej części obrębu
Wierzbice w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 95, poz. 2090.
152. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części wsi Bielany
Wrocławskie w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 95, poz. 2091.
153. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej w Polkowicach
– Uchw., Nr 96, poz. 2104.
154. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy hotelarsko-turystycznej i mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, działki nr 100, 110 AM – 8 i 111 AM – 9, obręb Wapienniki – Uchw.,
Nr 96, poz. 2105.
155. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy administracyjno-usługowej, z uzupełniającą funkcją mieszkaniową przy ul. Piastowskiej w Piławie Górnej – Uchw., Nr 96, poz. 2108.
156. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy
ul. Kośmińskiej w Piławie Górnej – Uchw., Nr 96, poz. 2109.
157. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skokowa w gminie Prusice – Uchw., Nr 96,
poz. 2116.
158. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie – Uchw., Nr 97, poz. 2132.
159. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – Uchw.,
Nr 97, poz. 2133.
160. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary
Wojków – Uchw., Nr 99, poz. 2144.
161. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów”
w Świdnicy, dla obszaru organiczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od wschodu – linią
rozgraniczającą projektowany przebieg ulicy Kazimierza Wielkiego, od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu granicą terenów kolejowych – Uchw., Nr 99, poz. 2145.
162. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Nowy Julianów), gmina Walim – Uchw., Nr 101,
poz. 2173.
163. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chwałków, gmina Marcinowice –
Uchw., Nr 102, poz. 2201
164. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A”, gmina Długołęka – Uchw.,
Nr 102, poz. 2203.
165. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole – Uchw., Nr 104,
poz. 2253.
166. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań – Uchw., Nr 106, poz. 2290.
167. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sobin w gminie Polkowice – Uchw., Nr 109,
poz. 2329.
168. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 109, poz. 2342.
169. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Bielawa w rejonie ulicy Szewskiej –
Uchw., Nr 112, poz. 2412.
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170. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Żmigrodzkiej do ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu – Uchw., Nr 117, poz. 2479.
171. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część B we Wrocławiu –
Uchw., Nr 117, poz. 2480.
172. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejon ulicy św. Antoniego we Wrocławiu – Uchw., Nr 117, poz. 2481.
173. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka – Uchw., Nr 120, poz. 2497.
174. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 120,
poz. 2498.
175. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka – Uchw.,
Nr 120, poz. 2499.
176. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Michałkowa, gmina Walim – Uchw., Nr 120, poz. 2503.
177. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-produkcyjnej położonego w obrębie wsi Krzczonów, gmina Świdnica – Uchw., Nr 120, poz. 2505.
178. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Źródła, gmina
Miękinia – Uchw., Nr 123, poz. 2558.
179. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia zatwierdzonego uchwałą
nr VII/41/94 Rady Gminy Miękinia z dnia 7 grudnia 1994 r. w zakresie objętym zmianą dokonaną uchwałą nr XXVIII/196/2000 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla obszaru położonego w obrębie wsi
Krępice obejmującego działkę nr ewidencyjny 126/4 – Uchw., Nr 123, poz. 2559.
180. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie placu Czystego we Wrocławiu –
Uchw., Nr 125, poz. 2577.
181. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowej, położonego w obrębie
wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica – Uchw., Nr 125, poz. 2580.
182. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Walim dla obszaru wsi Zagórze Śląskie –
Uchw., Nr 126, poz. 2590.
183. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Śmiałowice w rejonie wałów przeciwpowodziowych – gmina Marcinowice – Uchw., Nr 126, poz. 2591.
184. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy liniami PKP w Głogowie, w obrębach I – „Nadodrze” i XV – „Biechów” – Uchw., Nr 127, poz. 2604.
185. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 26/10, 26/12, 26/13 i 26/14 położonych
w Złotowie na obszarze gminy Zawonia – Uchw., Nr 127, poz. 2611.
186. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 787/3, 787/4, 787/5, 789/4 i 789/5
i części działki nr 788 położonych w Czeszowie na obszarze gminy Zawonia – Uchw., Nr 127, poz. 2612.
187. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno w gminie Nowogrodziec – Uchw., Nr 129, poz. 2625.
188. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Jaroszowice w gminie Bolesławiec –
Uchw., Nr 129, poz. 2627.
189. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie działek nr 1005/65,
1005/122 i części działki nr 1005/120 we wsi Łaziska w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 129, poz. 2628.
190. Uchylenie uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum – Uchw., Nr 132, poz. 2675.
191. Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części
miasta Kłodzka dla terenu położonego przy ul. Korczaka – Uchw., Nr 133, poz. 2694.
192. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Brochów i osiedla Bieńkowice we
Wrocławiu – część C – Uchw., Nr 134, poz. 2722.
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193. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Stefana Okrzei
i Spacerową oraz rzeką Bóbr w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 134, poz. 2723.
194. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Drzymały we Wrocławiu –
Uchw., Nr 134, poz. 2725.
195. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka, gmina
Wąsosz – Uchw., Nr 135, poz. 2752.
196. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Góra – Uchw., Nr 135, poz. 2753.
197. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 80/5, część 81 dr AM 5
położonych w obrębie miasta Sobótka – Uchw., Nr 135, poz. 2755.
198. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej przy ul. Wyszyńskiego
w Walimiu – Uchw., Nr 135, poz. 2762.
199. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju w rejonie ul. B.
Głowackiego – działki nr: 88, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 105, 114, 359, 360, 361, 362, 363, 367, 368, 369, 370 (wg mapy ewidencji gruntów) – Uchw., Nr
136, poz. 2773.
200. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Siedlimowice II”, gmina Żarów –
Uchw., Nr 136, poz. 2776.
201. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna,
gmina Żarów – Uchw., Nr 136, poz. 2777.
202. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, zatwierdzonego uchwałą
nr 263/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r. – Uchw., Nr 136, poz. 2779.
203. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
we wsi Krzyków, gmina Czernica – Uchw., Nr 136, poz. 2780.
204. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Gajków, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 455 – działki nr 32/14, 29 (część), gmina Czernica – Uchw.,
Nr 136, poz. 2781.
205. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
we wsi Chrząstawa Mała, gmina Czernica – Uchw., Nr 136, poz. 2782.
206. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, gmina stara Kamienica – Uchw.,
Nr 140, poz. 2805.
207. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Barcinek, gmina Stara Kamienica – Uchw.,
Nr 140, poz. 2806.
208. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Chromiec, gmina Stara Kamienica – Uchw.,
Nr 140, poz. 2807.
209. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Kopaniec, gmina Stara Kamienica – Uchw.,
Nr 140, poz. 2808.
210. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Kromnów, gmina Stara Kamienica – Uchw.,
Nr 140, poz. 2809.
211. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Rybnica, gmina Stara Kamienica – Uchw.,
Nr 140, poz. 2810.
212. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie – Uchw., Nr 141, poz.
2811.
213. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 142, poz. 2824.
214. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 142, poz. 2825.
215. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część działki o numerze ewidencyjnym 472 zlokalizowanego w miejscowości Zawonia – Uchw., Nr 142, poz. 2837.
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216. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 3 AM-37 przy ulicy Oleśnickiej
w Oławie – Uchw., Nr 144, poz. 2858.
217. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Strzelin-Dolina Rzeki Oławy I” – Uchw., Nr 144,
poz. 2863.
218. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice – Centrum dla terenu położonego w okolicach ulicy Modrzewiowej w Siechnicach, gmina Święta Katarzyna –
Uchw., Nr 146, poz. 2914.
219. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice – Centrum obejmująca teren działek nr 102/1 – 102/4, 105/1
– 105/14 i części działek nr 584/2 i 738, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 146, poz. 2915.
220. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, obejmujący obszar działek nr 89/3
i 89/4 AM 1 w obrębie wsi Wróblowice – Uchw., Nr 146, poz. 2916.
221. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Powstańców Śląskich – Słowiańska –
Ziemowita – Worcella – Waryńskiego w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 148, poz. 2958.
222. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
we wsi Ratowice, gmina Czernica – Uchw., Nr 151, poz. 2987.
223. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Kamienica, gmina Stara Kamienica –
Uchw., Nr 152, poz. 3003.
224. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Stara Kamienica – Uchw., Nr 152, poz. 3004.
225. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wielofunkcyjnego położonego przy ulicy
Jeleniogórskiej i ulicy Mieszka I w Świebodzicach – Uchw., Nr 155, poz. 3013.
226. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Ostrowąsy, gmina
Milicz – Uchw., Nr 155, poz. 3014.
227. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa – Uchw., Nr 156, poz. 3023.
228. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa – Uchw., Nr 156, poz. 3024.
229. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębniki (dz. nr 24/1, 24/2),
gmina Strzelin – Uchw., Nr 167, poz. 3093.
230. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębniki (dz. nr 47/2, 47/4),
gmina Strzelin – Uchw., Nr 167, poz. 3094.
231. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowolesie, gmina Strzelin –
Uchw., Nr 167, poz. 3095.
232. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno-rekreacyjnego położonego
w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi), gmina Głuszyca – Uchw., Nr 167, poz. 3098.
233. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowa Kamienica, gmina Stara Kamienica –
Uchw., Nr 170, poz. 3130.
234. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu
Zoologicznego we Wrocławiu – Uchw., Nr 175, poz. 3181.
235. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobroszyce – Uchw., Nr 175,
poz. 3192.
236. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
położonego w obrębie wsi Szymanów, gmina Dobromierz – Uchw., Nr 189, poz. 3291.
237. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 148/4 położonej we wsi Pietrzyków, gmina
Dobromierz – Uchw., Nr 189, poz. 3292.
238. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego „Bystrzyca Oławska”, położonego w obrębie wsi Bystrzyca, gmina Oława – Uchw., Nr 189, poz. 3293.
239. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Polanowice
we Wrocławiu – Uchw., Nr 193, poz. 3320.
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240. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 193, poz. 3321.
241. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Morzęcin
Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – Osola – Uchw., Nr 193, poz. 3323.
242. Sprostowanie błędu w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Polanowice we Wrocławiu – Obw., Nr 193,
poz. 3328.
243. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie (działka
nr 71) – gmina Stronie Śląskie – Uchw., Nr 201, poz. 3371.
244. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu – Uchw., Nr 208,
poz. 3402.
245. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, AM 28 w Sycowie – Uchw.,
Nr 208, poz. 3403.
246. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Chrząstawa Wielka,
gmina Czernica – Uchw., Nr 208, poz. 3405.
247. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej
między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką –
Uchw., Nr 216, poz. 3456
248. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Paderewskiego w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 216, poz. 3458.
249. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża marmuru „Romanowo Waliszów Południe” we wsi Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 219, poz. 3469.
250. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Buków, gmina
Żarów – Uchw., Nr 219, poz. 3470.
251. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Imbramowice,
gmina Żarów – Uchw., Nr 219, poz. 3471.
252. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gmina
Żarów – Uchw., Nr 219, poz. 3472.
253. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tarnawa, gmina Żarów – Uchw., Nr 219, poz. 3473.
254. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla terenu położonego
w obrębach Błonie i Źródła – część A – Uchw., Nr 219, poz. 3480.
255. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb Kuźnice Świdnickie – Uchw., Nr 224, poz. 3511.
256. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja, na terenie
działki nr 582, gmina Boguszów Gorce – Uchw., Nr 224, poz. 3512.
257. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 – Karpacz Górny – Uchw.,
Nr 227, poz. 3543.
258. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej
E-30 na zachód od Węglińca na obszarze gminy Węgliniec – Uchw., Nr 227, poz. 3545.
259. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie – Uchw.,
Nr 228, poz. 3555.
260. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej
E-30 na wschód od Pieńska na obszarze miasta i gminy Pieńsk – Uchw., Nr 230, poz. 3576.
261. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 292/10 i części działki nr 369
w Piotrkowicach na obszarze gminy Prusice – Uchw., Nr 230, poz. 3579.
262. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysłaków, gmina Marcinowice –
Uchw., Nr 230, poz. 3582.
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263. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiry, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 230, poz. 3583.
264. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wirki, gmina Marcinowice – Uchw.,
Nr 230, poz. 3584.
265. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: ulicą T. Kościuszki, Rzeką
Nysą Kłodzką, terenami wodonośnymi, ulicą J. Korczaka i ulicą Bohaterów Getta w Kłodzku – Uchw.,
Nr 231, poz. 3588.
266. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Złotym Stoku
w granicach działki ewidencyjnej nr 245 – Uchw., Nr 232, poz. 3610.
267. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława –
Uchw., Nr 232, poz. 3622.
268. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północno-środkowej części obrębu Ślęza, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 232, poz. 3623.
269. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej wraz z obszarem przyległym w obrębie obszaru rozwoju Ligota we Wrocławiu – Uchw., Nr 236, poz. 3666.
270. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża magnezytu Konstanty II
w granicach gminy Bardo – Uchw., Nr 236, poz. 3673.
271. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu lotniska w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 239,
poz. 3733.
272. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru rozwoju Astra i zachodniej
części zespołu urbanistycznego Gądów Przemysłowy oraz południowej części zespołu urbanistycznego
Osiedla Kosmonautów we Wrocławiu – Uchw., Nr 240, poz. 3747.
273. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu działek
nr: 176/3, 176/4, 240/2, 241/1, 241/3, 242/1 (część), 242/2 (część), 243 (część), 244 (część), 257/2, 257/3,
261, obręb Kunice – Uchw., Nr 240, poz. 3751.
274. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zakładu przeróbczego oraz powierzchniowej
eksploatacji iłów ze złoża „Kunice I” dla terenu działek nr: 25/3, 25/4, 26/3, 26/4, 29/4, 29/8, 29/10,
29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/17, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 698, 699/17, 699/20, 699/22, 699/25 dr,
699/26, 699/27, 699/32, 699/33, 699/34, 699/35, 699/36, obręb Kunice – Uchw., Nr 240, poz. 3752.
275. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego eksploatacji kruszywa naturalnego dla terenu działek
nr: 163/13, 163/14, 163/15, 163/16, 478/1 i 478/2 obręb Spalona, gmina Kunice – Uchw., Nr 240,
poz. 3753.
276. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża „Kunice
III” dla terenu działek nr 696/2 obręb Kunice i nr 445, 479, 480/2, 514/2, 515/2 i 589/1 obręb Grzybiany,
gmina Kunice – Uchw., Nr 240, poz. 3754.
277. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Muchobór Mały
w rejonie ulic Klecińskiej i Szkockiej we Wrocławiu – Uchw., Nr 241, poz. 3761.
278. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mariana Morelowskiego, Seweryna Wysłoucha oraz Ewy i Karola Maleczyńskich w obrębie Oporów we Wrocławiu –
Uchw., Nr 241, poz. 3762.
279. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Gajowice we Wrocławiu –
Uchw., Nr 241, poz. 3763.
280. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Osiedla Kosmonautów
w rejonie ulic Ludwika Idzikowskiego i Sterowcowej we Wrocławiu – Uchw., Nr 241, poz. 3764.
281. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zdrowej, Wysokiej i Tęczowej w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu – Uchw., Nr 242, poz. 3778.
282. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań –
Uchw., Nr 243, poz. 3801.
283. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań
– Uchw., Nr 243, poz. 3802.
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284. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części
miasta Lubań – Uchw., Nr 243, poz. 3803.
285. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Wiązów (działki 217/1, 217/2, 217/3 AM – 2)
– Uchw., Nr 246, poz. 3881.
286. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ruszowicach gmina Głogów,
ograniczonego ulicami: Oliwkową i Białą, obwodnicą miasta Głogowa i południową krawędzią działek nr
392/4 i 392/5 – Uchw., Nr 260, poz. 4573.
287. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy Zdroju dla terenu obejmującego działkę nr 294 AM – 10 w obrębie Słone w rejonie ulicy Jasnej – Uchw., Nr 261, poz. 4584.
288. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Morwiny, gmina Żarów – Uchw., Nr 261, poz. 4596.
289. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Grunwaldzkiej
i Podchorążych w Jeleniej Górze – Uchw., Nr 261, poz. 4597.
290. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny ulica Konstytucji 3 Maja – Uchw., Nr 261, poz. 4598.
291. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek nr 1/6 i 1/7 AM 5 położonych w obrębie Trzebnik, gmina Łagiewniki – Uchw., Nr 261, poz. 4602.
292. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zakładu przeróbczego na działkach nr 875/2,
876 dr, 877/4, 877/5, 877/6, 877/7, 877/8, 877/9, 877/10, 877/11 i 877/12 oraz terenów przeznaczonych
na zwałowanie mas ziemnych przemieszczanych w związku z prowadzeniem eksploatacji złóż bazaltu na
działkach nr 833 i 871/93, obręb Wilków, gmina Złotoryja – Uchw., Nr 261, poz. 4603.
293. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Żelazno – Uchw.,
Nr 261, poz. 4604.
294. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP Szczodrów”, gmina Syców – Uchw., Nr 262, poz. 4619.
295. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej (część
działki nr 188) rejonu osiedla Paulinów w Głogowie – Uchw., Nr 263, poz. 4650.
296. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Ludowa – Andersa w Wałbrzychu – Uchw., Nr 263, poz. 4655.
297. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 259/1, 260/3, 260/1, 260/5, 261/2, AM.2
położonych w obrębie Ślizów, gmina Syców – Uchw. Nr 264, poz. 4680.
298. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwiany – Komorowice I w gminie Żórawina – Uchw. Nr 264, poz. 4706.
299. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwiany – Komorowice II w gminie Żórawina – Uchw. Nr 264, poz. 4707.
300. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaprężyn w gminie Długołęka, na
działce nr 27 – Uchw. Nr 264, poz. 4708.
301. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Brzezia Łąka w gminie Długołęka, na
działce nr 27 – Uchw. Nr 264, poz. 4709.
302. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska, Księcia Bolka I i Tadeusza Kościuszki w Kamiennej Górze – Uchw. Nr 265, poz. 4715.
303. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw. Nr 265, poz. 4716.
304. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Browarowej i Placu Wolności w Kamiennej Górze – Uchw. Nr 265, poz. 4719.
305. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska
w Kamiennej Górze – obszar planistyczny A – Uchw. Nr 265, poz. 4720.
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GOSPODARKA ROLNA, RYBACTWO
1.

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich – Rozp., Nr 6, poz. 149.

2.

Ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawy konopi włóknistych oraz rejonizacja tych upraw w 2005
roku – Rozp., Nr 79, poz. 1723.

GOSPODARKA WODNA
1.

Ustanowienie strefy ochronnej ujęć wody „Brzezinka”, „Aleja Marzeń” i „Karpno” dla miasta Lądek Zdrój,
powiat Kłodzko w województwie dolnośląskim – Rozp., Nr 71, poz. 1529.

2.

Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto,
Jelcz-Laskowice, Leśna, Lubin, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów – Rozp., Nr 79,
poz. 1722.

3.

Wyznaczenie 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 125, poz. 2568.

4.

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody „Brzezinka”, „Aleja Marzeń”
i „Karpno” dla miasta Lądek Zdrój, powiat Kłodzko w województwie dolnośląskim – Rozp., Nr 134,
poz. 2716.

5.

Ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości
Wyszanowice, gmina Wiązów, powiat Strzelin w województwie dolnośląskim – Rozp., Nr 134, poz. 2717.

6.

Wyznaczenie aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz – Lasowice,
Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, Strzegom,
Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów – Rozp., Nr 151, poz. 2968.

7.

Wyznaczenie aglomeracji: Bielawa, Bolków, Brzeg Dolny, Chełmsko Śląskie, Krośnice, Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski, Malczyce, Mirsk, Olszyna, Piechowice, Stara Kamienica, Syców, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Złotoryja – Rozp., Nr 198, poz. 3339.

8.

Wyznaczenie aglomeracji: Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Lubań, Mściwojów, Oława, Strzelin, Szklarska Poręba, Trzebnica, Wisznia Mała, Wojcieszów, Ząbkowice
Śląskie – Rozp., Nr 234, poz. 3632.

HANDEL
1.

Ustalenie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
usługowych dla ludności na terenie gminy Wojcieszów – Uchw., Nr 2, poz. 86.

2.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 25,
poz. 559.

3.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia czasu pracy sieci handlowej, gastronomicznej i usługowej w mieście
Świebodzice – Uchw., Nr 66, poz. 1389.

4.

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego –
Uchw., Nr 75, poz. 1611.

5.

Uchylenie uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego – Uchw., Nr 103, poz. 2210.
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6.

Ustalenie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 224, poz. 3521.

7.

Ustalenie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 230, poz. 3578.

8.

Ustalenie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Lubań – Uchw., Nr 264, poz. 4695.

KONTRAKT WOJEWÓDZKI
1.

Zmiana Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 zwartego dnia 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Dolnośląskiego – Nr 3, poz. 95.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
1.

Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra – Uchw., Nr 4, poz. 139.

2.

Określenie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy – Uchw., Nr 8, poz. 218.

3.

Określenie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Mirsk konsultacji społecznych w sprawie zmian
granic administracyjnych gminy – Uchw., Nr 12, poz. 328.

4.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Międzybórz – Uchw., Nr 14,
poz. 353.

5.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Rudawy w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości Rudawa w gminie Radków – Uchw., Nr 23, poz. 535.

6.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulików – Uchw., Nr 26, poz. 620.

7.

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania praw miejskich miejscowości
Sulików – Uchw., Nr 26, poz. 621.

8.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany nazwy koloni
Olędry części miejscowości Białe Błoto położonej na terenie gminy Dobroszyce – Uchw., Nr 28, poz. 672.

9.

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Droszków w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 40, poz. 907.

10. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi Jaszkowa Górna w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 40,
poz. 913.
11. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żórawina – Uchw., Nr 40, poz. 914.
12. Określenie trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w związku z planowanymi zmianami nazw miejscowości w gminie Rudna – Uchw., Nr 40, poz. 915.
13. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Złotoryja – Uchw., Nr 45, poz. 1018.
14. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowice – Uchw., Nr 48, poz. 1058
15. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Wiązów – Uchw., Nr 66,
poz. 1400.
16. Zasady i tryb przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Włodowice konsultacji dotyczących zmiany rodzaju
miejscowości Rzędzina w gminie Nowa Ruda – Uchw., Nr 66, poz. 1406.
17. Zasady i tryb przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Krajanów konsultacji dotyczących zmiany rodzaju
miejscowości Bytkowice w gminie Nowa Ruda – Uchw., Nr 66, poz. 1407.
18. Zasady i tryb przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Bartnica konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Wyrębina w gminie Nowa Ruda – Uchw., Nr 66, poz. 1408.
19. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żmigród – Uchw., Nr 69, poz. 1468.
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20. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Sobótka – Uchw., Nr 70,
poz. 1496.
21. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 70, poz. 1499.
22. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Rudawy w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości Rudawa w gminie Radków – Uchw., Nr 74, poz. 1583.
23. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobromierz – Uchw., Nr 74, poz. 1597.
24. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 74, poz. 1598.
25. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Paszowice – Uchw., Nr 82, poz. 1789.
26. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Uchw., Nr 84,
poz. 1804.
27. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubomierz – Uchw., Nr 86,
poz. 1883.
28. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemków – Uchw., Nr 86, poz. 1887.
29. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 88,
poz. 1922.
30. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gaworzyce – Uchw., Nr 88, poz. 1929.
31. Zmiana uchwały Rady Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami gminy Gaworzyce – Uchw., Nr 88, poz. 1930.
32. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kotla – Uchw., Nr 88, poz. 1934.
33. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Syców – Uchw., Nr 90,
poz. 1959.
34. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski – Uchw., Nr 90,
poz. 1960.
35. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jemielno – Uchw., Nr 90, poz. 1967.
36. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców Powiatu Lubańskiego – Uchw.,
Nr 91, poz. 1974.
37. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bardo – Uchw., Nr 91, poz. 1990.
38. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Dusznik Zdroju – Uchw., Nr 91, poz. 1992.
39. Zasady tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawonia – Uchw., Nr 95, poz. 2089.
40. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Udanin – Uchw., Nr 96, poz. 2124.
41. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia – Uchw., Nr 101, poz. 2151.
42. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Niemcza – Uchw., Nr 101, poz. 2155.
43. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2221.
44. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 104,
poz. 2251.
45. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 109,
poz. 2337.
46. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 111,
poz. 2385.
47. Zasad i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 112, poz. 2419.
48. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 120,
poz. 2500.
49. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Górowskiego – Uchw., Nr 127,
poz. 2596.
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50. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Droglowice w gminie Pęcław – Uchw.,
Nr 127, poz. 2620.
51. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Męcinka – Uchw., Nr 134, poz. 2736.
52. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Platerówka – Uchw., Nr 134, poz. 2745.
53. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 135, poz. 2765.
54. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Strzelińskiego – Uchw., Nr 142,
poz. 2818.
55. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Złotoryja – Uchw., Nr 146,
poz. 2904.
56. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Miłkowice projektów statutów sołectw –
Uchw., Nr 146, poz. 2918.
57. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji mieszkańcami Gminy i Miasta Nowogrodziec – Uchw., Nr 151,
poz. 2976.
58. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Cieszków – Uchw., Nr 175, poz. 3195.
59. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Bieganówka dotyczących zmiany określania
rodzajowego miejscowości Bieganówek w gminie Radków – Uchw., Nr 189, poz. 3288.
60. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 201, poz. 3378.
61. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatynia – Uchw., Nr 216,
poz. 3460.
62. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dla określenia statutów jednostek pomocniczych
Gminy Podgórzyn – Uchw., Nr 220, poz. 3500.
63. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piechowice – Uchw.,
Nr 239, poz. 3738.
64. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Twardogóra – Uchw., Nr 263, poz. 4652.

KULTURA
1.

Statut Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju – Uchw., Nr 1, poz. 25.

2.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojcieszowie – Uchw., Nr 2, poz. 85.

3.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach – Uchw., Nr 2, poz. 87.

4.

Uchylenie uchwały w sprawie nadania Statutu Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Skokowej, gmina Prusice – Uchw., Nr 2, poz. 88.

5.

Statut gminnej instytucji o nazwie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie – Uchw., Nr 3,
poz. 101.

6.

Statut gminnej instytucji kultury o nazwie „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świerzawie” – Uchw., Nr 6, poz. 178.

7.

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach – Uchw., Nr 8, poz. 225.

8.

Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu – Uchw., Nr 10, poz. 263.

9.

Zmiana Statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce – Uchw., Nr 14, poz. 346.

10. Statut Gminnego Centrum Kultury w Radkowie – Uchw., Nr 14, poz. 358
11. Statut Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju – Uchw., Nr 25, poz. 562.
12. Utworzenie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Dobromierzu” i nadanie jej statutu – Uchw., Nr 25, poz. 575.
13. Zmiana statutu gminnej instytucji kultury o nazwie „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Świerzawie” – Uchw., Nr 28, poz. 663.
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14. Statut Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko z siedzibą w Ołdrzychowicach – Uchw., Nr 28, poz. 667.
15. Zasady i tryb przyznawania w mieście Świdnica nagród i stypendiów w dziedzinie kultury – Uchw., Nr 30,
poz. 686.
16. Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach – Uchw., Nr 30, poz. 697.
17. Likwidacji biblioteki publicznej w Wojanowie oraz przekształcenie jej w świetlicę wiejską w Wojanowie
oraz zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach – Uchw., Nr 30, poz. 700.
18. Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie – Uchw., Nr 38, poz. 862.
19. Wprowadzenie zmian w statutach gminnych instytucji kultury Gminy Wrocław – Uchw., Nr 41, poz. 967.
20. Zmiana uchwały w sprawie połączenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie i Wołowskiego Ośrodka Kultury oraz nadania statutu dla powstałego Wołowskiego Ośrodka Kultury – Uchw., Nr 41,
poz. 968.
21. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
Publiczna w Starych Bogaczowicach – Uchw., Nr 41, poz. 982.
22. Zmiana w statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/157/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
29 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu – Uchw.,
Nr 45, poz. 1006.
23. Nadanie Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy Zdroju – Uchw., Nr 52, poz. 1168.
24. Zmiana Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu – Uchw., Nr 69, poz. 1477.
25. Statut Muzeum Ślężańskiego im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce – Uchw., Nr 70, poz. 1497.
26. Utworzenie i nadanie Statutu Muzeum Miejskiemu „Dom Gerharda Hauptmanna” w Jeleniej Górze –
Uchw., Nr 80, poz. 1748.
27. Połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”
w Wałbrzychu – Uchw., Nr 86, poz. 1878.
28. Statut Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini – Uchw., Nr 88, poz. 1940.
29. Zmiana Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie – Uchw., Nr 90, poz. 1966.
30. Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Międzyborzu – Uchw., Nr 96, poz. 2112.
31. Zmiana Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu – Uchw., Nr 96, poz. 2113.
32. Statut Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu – Uchw.,
Nr 109, poz. 2330.
33. Zmiana nazwy samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Radkowie i nadanie Statutu dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – Uchw., Nr 109, poz. 2331.
34. Zmiana Statutu Biblioteki Miejskiej w Górze – Uchw., Nr 109, poz. 2340.
35. Statut Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu – Uchw.,
Nr 109, poz. 2348.
36. Zmiana Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 130, poz. 2634.
37. Zmiana statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – Uchw., Nr 142,
poz. 2835.
38. Zmiana Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy – Uchw., Nr 144, poz. 2862.
39. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie – Uchw., Nr 144, poz. 2868.
40. Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu – Uchw., Nr 146, poz. 2906.
41. Ustanowienie dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowe zasady i tryb jej przyznawania – Uchw., Nr 148,
poz. 2946.
42. Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach – Uchw., Nr 167, poz. 3104.
43. Zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 198, poz. 3349.
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44. Zmiany w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu – Uchw., Nr 215, poz. 3446.
45. Zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu – Uchw., Nr 215,
poz. 3447.
46. Statut Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach – Uchw.,
Nr 224, poz. 3525.
47. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju – Uchw., Nr 227, poz. 3546.
48. Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie – Uchw., Nr 228, poz. 3556.
49. Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie – Uchw., Nr 228, poz. 3557.
50. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie – Uchw., Nr 232, poz. 3611.
51. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłkowie w gminie Podgórzyn – Uchw., Nr 238, poz. 3724.
52. Utworzenie Fortecznego Parku Kulturowego – Twierdza Kłodzko w gminie miejskiej Kłodzko – Uchw.,
Nr 261, poz. 4587.
53. Statut Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie – Uchw., Nr 264, poz. 4693.
54. Statut Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu – Uchw., Nr 264, poz. 4696.

NAZWY PLACÓW, MOSTÓW, PARKÓW I ULIC
1.

Nadanie nazw ulicom na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 1, poz. 14.

2.

Nadanie nazwy ulicy w mieście Nowa Ruda – Uchw., Nr 1, poz. 16.

3.

Nadanie nazwy placowi na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 1, poz. 23.

4.

Nadanie nazw ulic we wsiach Modła, Jerzmanowa, Jaczów, gmina Jerzmanowa – Uchw., Nr 2, poz. 90.

5.

Nadanie nazwy nowej ulicy w Złotoryi – Uchw., Nr 3, poz. 96.

6.

Nadanie nazwy ulicy w gminie Sobótka – Uchw., Nr 3, poz. 100.

7.

Nadanie nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 7, poz. 204.

8.

Nadanie nazwy skwerowi na terenie miasta Jawora – Uchw., Nr 8, poz. 229.

9.

Nadanie nazwy ulicy we wsi Zawonia – Uchw., Nr 8, poz. 235.

10. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Marcinkowice, gmina Oława – Uchw., Nr 8, poz. 241.
11. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Drzemlikowice, gmina Oława – Uchw., Nr 8, poz. 242.
12. Nadanie nazwy dla placu położonego w Polkowicach – Uchw., Nr 10, poz. 271.
13. Nadanie nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 12, poz. 318.
14. Nadanie nazw ulic dla dróg położonych na terenie Stronia Wsi, gmina Stronie Śląskie – Uchw., Nr 12,
poz. 320.
15. Nadanie nazwy mostowi w gminie Piechowice – Uchw., Nr 12, poz. 323.
16. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Krępice, gmina Miękinia – Uchw., Nr 12, poz. 339.
17. Nadanie nazwy nowym ulicom we wsi Uraz, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 383.
18. Nadanie nazw ulic w Mokronosie Górnym, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 18, poz. 438.
19. Nadanie nazwy ulicy w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 18, poz. 439.
20. Nadanie nazwy ulicom we wsi Wilczków, gmina Żórawina – Uchw., Nr 23, poz. 539.
21. Nadanie nazwy ulicy w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 26, poz. 606.
22. Nadanie nazwy ulicy w Sobótce – Uchw., Nr 26, poz. 607.
23. Nadanie nazwy placowi w Bielawie – Uchw., Nr 27, poz. 635.
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24. Ustalenie nazw ulic na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 28, poz. 654.
25. Zmiana nazw ulic we wsi Lutynia, gmina Miękinia – Uchw., Nr 28, poz. 670.
26. Nadanie nazwy nowo powstałej ulicy w Dusznikach Zdroju – Uchw., Nr 38, poz. 864.
27. Nadanie nazwy ulic w rejonie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Jana Matejki
w Wiązowie – Uchw., Nr 38, poz. 876.
28. Nadanie nazwy ulicy na terenie wsi Proszkowice, gmina Mietków – Uchw., Nr 40, poz. 916.
29. Nadanie nazw ulic we wsi Mirków, gmina Długołeka – Uchw., Nr 48, poz. 1060.
30. Ustalenie nazw dla nowo powstałych ulic w miejscowości Kostomłoty – Uchw., Nr 48, poz. 1067.
31. Ustalenie nazw ulic we wsi Dobrzykowie, gmina Czernica – Uchw., Nr 48, poz. 1069.
32. Nadanie nazwy ulicy w mieście Świdnica – Uchw., Nr 49, poz. 1098.
33. Nadanie nazwy ulicy w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 50, poz. 1125.
34. Nadanie nazw ulicom we wsi Krzeszów, gmina Kamienna Góra – Uchw., Nr 50, poz. 1136.
35. Nadanie nazw dla dróg położonych w Polkowicach obręb 3 – Uchw., Nr 52, poz. 1151.
36. Zmiana nazw ulic położonych w Spalonej, gmina Kunice – Uchw., Nr 52, poz. 1171.
37. Wzniesienie we Wrocławiu pomnika upamiętniającego Ojca Świętego Jana Pawła II i zmiana nazwy placu –
Uchw., Nr 62, poz. 1350.
38. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Prusice – Uchw., Nr 66, poz. 1401.
39. Nadanie nazwy ulicy we wsi Rościsławie, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 69, poz. 1455.
40. Nadanie nazwy placu w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 69, poz. 1478.
41. Nadanie nazw ulic we wsi Modła, gmina Jerzmanowa – Uchw., Nr 70, poz. 1516.
42. Zmiana nazwy Placu w mieście Świebodzice – Uchw., Nr 71, poz. 1551.
43. Nadanie nazwy skwerowi na terenie miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 74, poz. 1587.
44. Nadanie nazwy placu w Jelczu-Laskowcach – Uchw., Nr 77, poz. 1684.
45. Nadanie nazwy placu w rejonie ulicy Polnej w Oławie – Uchw., Nr 77, poz. 1685.
46. Nadanie nazwy skweru położonego w rejonie Placu Zamkowego w Oławie – Uchw., Nr 77, poz. 1686.
47. Nadanie nazw ulicom we wsi Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 78, poz. 1714.
48. Nadanie nazwy ulicy we wsi Wilczyn, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 80, poz. 1746.
49. Nadanie imienia „Placu Pionierów Ziemi Trzebnickiej” skwerowi położonemu w Trzebnicy u zbiegu ulic
Żołnierzy Września i Obrońców Pokoju – Uchw., Nr 80, poz. 1750.
50. Nadanie nazwy ulicy na osiedlu Fabryczna w Głogowie – Uchw., Nr 80, poz. 1757.
51. Nadanie nazwy ulicom w gminie Radwanice – Uchw., Nr 80, poz. 1768.
52. Nadanie nazwy skwerowi na terenie miasta Trzebnicy – Uchw., Nr 82, poz. 1781.
53. Nadanie nazw ulicom we wsi Wysoka w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 82, poz. 1794.
54. Zmiana nazwy części ulicy oraz zmiana numeracji nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Zgorzeleckiej – Uchw., Nr 86, poz. 1890.
55. Nadanie nazwy placowi w Zgorzelcu – Uchw., Nr 86, poz. 1893.
56. Ustalenie nazw ulic w Pietrzykowicach, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 88, poz. 1921.
57. Nadanie imienia Jana Pawła II placowi w miejscowości Krośnice – Uchw., Nr 88, poz. 1933.
58. Nadanie nazwy ulicy w Radomierzycach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 88, poz. 1941.
59. Nadanie nazwy ulicom w Biestrzykowie, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 88, poz. 1942.
60. Zmiana nazwy odcinka ulicy w Polanicy Zdroju – Uchw., Nr 91, poz. 1989.
61. Nadanie nazwy nowej ulicy w Złotoryi – Uchw., Nr 92, poz. 2016.
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62. Nadanie parkowi miejskiemu w Bogatyni imienia Jana Pawła II – Uchw., Nr 95, poz. 2084.
63. Nadanie nazwy ulicy na terenie wsi Gromadka – Uchw., Nr 95, poz. 2088.
64. Uznanie lasu położonego w Szczawnie Zdroju za park gminny o nazwie „Park leśny – Wzgórze Gedymina”
– Uchw., Nr 96, poz. 2110.
65. Ustalenie nazwy ulicy na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 101, poz. 2150.
66. Nadanie nazw ulicom w mieście Żarów – Uchw., Nr 103, poz. 2217.
67. Nadanie nazwy ulicy w mieście Strzelinie – Uchw., Nr 109, poz. 2344.
68. Nadania nazw ulicom w Dębinie w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 109, poz. 2345.
69. Nadanie nazwy placu w Bolkowie – Uchw., Nr 111, poz. 2367.
70. Zmiana uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów, gmina Kamienna Góra – Uchw.,
Nr 111, poz. 2387.
71. Zmiana uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzezina, gmina Miękinia – Uchw.,
Nr 111, poz. 2388.
72. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia – Uchw., Nr 111, poz. 2389.
73. Zmiana nazwy ulicy Granicznej w Kudowie Zdroju – Uchw., Nr 112, poz. 2414.
74. Nadanie nazwy parkowi miejskiemu Miasta Świdnicy – Uchw., Nr 112, poz. 2416.
75. Nadanie nazwy ulicom w Siechnicach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 112, poz. 2434.
76. Nadanie nazwy ulicy w Radomierzycach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 112, poz. 2435.
77. Nadanie nazwy ulicom na terenie Dzierżoniowa – Uchw., Nr 125, poz. 2575.
78. Nadanie nazwy ulicy na terenie Dzierżoniowa – Uchw., Nr 125, poz. 2576.
79. Zmiana nazw ulic we wsi Chrząstawa Mała, gmina Czernica – Uchw., Nr 125, poz. 2583.
80. Ustalenie nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Kamieniec Wrocławski, Jeszkowice, gmina Czernica –
Uchw., Nr 125, poz. 2584.
81. Ustalenie nazw ulic we wsi Czernica– Uchw., Nr 125, poz. 2585.
82. Ustalenie nazwy ulicy we wsi Krzyków, gmina Czernica – Uchw., Nr 125, poz. 2586.
83. Zmiana nazwy ulicy w Siechnicach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 129, poz. 2629.
84. Nadanie nazw ulicom na terenie miasta Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 130, poz. 2631.
85. Nadanie nazwy placowi położonemu w Lądku Zdroju – Uchw., Nr 130, poz. 2638.
86. Nadanie nazwy parkowi na terenie miasta Trzebnicy – Uchw., Nr 130, poz. 2645.
87. Ustalenie nazw ulic w miejscowości Ozorowice, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 130, poz. 2658.
88. Nadanie nazwy ulicy w gminie Długołęka – Uchw., Nr 130, poz. 2661.
89. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice w gminie Głogów – Uchw., Nr 134, poz. 2742.
90. Nadanie nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 135, poz. 2769.
91. Nadanie nazw skwerom na terenie miasta Wołowa – Uchw., Nr 136, poz. 2775.
92. Zmiana uchwały w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu – Uchw., Nr 142,
poz. 2834.
93. Nadanie nazwy dla granicznego mostu miejskiego w Zgorzelcu – Uchw., Nr 146, poz. 2892.
94. Nadania nazwy ulicy w gminie Bardo – Uchw., Nr 146, poz. 2895.
95. Nadania nazwy ulicy w gminie Bardo – Uchw., Nr 146, poz. 2896.
96. Nadanie nazwy nowym ulicom w Złotoryi – Uchw., Nr 152, poz. 2998.
97. Nadanie nazwy ulicom we wsi Magnice, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 152, poz. 3005.
98. Nadanie nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 167, poz. 3100.
99. Nadanie nazw dla ulic położonych w Polkowicach obręb 4 – Uchw., Nr 167, poz. 3105.
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100. Nadanie nazwy parkowi w mieście Zawidowie – Uchw., Nr 170, poz. 3129.
101. Nadanie nazwy ulicy w Smolcu w gminie Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 182, poz. 3243.
102. Ustalenie nazwy ulicy Południowej na terenie Malczyc – Uchw., Nr 189, poz. 3294.
103. Ustalenie nazwy ulicy Gajowa na terenie Malczyc – Uchw., Nr 189, poz. 3295.
104. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Mrozów w gminie Miękinia – Uchw., Nr 189, poz. 3296.
105. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Krępice w gminie Miękinia – Uchw., Nr 189, poz. 3297.
106. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn w gminie Miękinia – Uchw., Nr 189, poz. 3298.
107. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Nowa Brzezinka w gminie Miękinia – Uchw., Nr 189, poz. 3299.
108. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Lutynia w gminie Miękinia – Uchw., Nr 189, poz. 3300.
109. Nadanie nazwy ulicy w Iwinach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 189, poz. 3302.
110. Nadanie nazwy ulicy w Kotowicach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 189, poz. 3303.
111. Nadanie nazwy ulicom we wsi Paniowice, gmina Oborniki Ślaskie – Uchw., Nr 198, poz. 3350.
112. Nadanie nazwy ulicy we wsi Wilczyn, gmina Oborniki Ślaskie – Uchw., Nr 198, poz. 3351.
113. Nadanie nazwy ulicy w obrębie Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 198, poz. 3358.
114. Nadanie nazwy ulicy we wsi Królikowice, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 198, poz. 3359.
115. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Stanowice, gmina Oława – Uchw., Nr 198, poz. 3360.
116. Nadanie nazwy ulicy w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 201, poz. 3372.
117. Ustalenie nazw ulicom we wsi Chrząstawa Wielka, gmina Czernica – Uchw., Nr 201, poz. 3381.
118. Nadanie nazw parkom w Głogowie – Uchw., Nr 215, poz. 3445.
119. Nadanie nazwy ulicy w Smolcu w gminie Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 219, poz. 3479.
120. Nadanie nazwy dla części ulicy położonej w Kunicach – Uchw., Nr 226, poz. 3538.
121. Nadanie nazwy skwerowi na terenie miasta Lubina – Uchw., Nr 228, poz. 3558.
122. Nadanie nazwy skwerowi na terenie miasta Lubina – Uchw., Nr 228, poz. 3563.
123. Nadanie nazwy parkowi na terenie miasta Lubina – Uchw., Nr 228, poz. 3564.
124. Nadanie nazwy ulicy w mieście Pieńsku – Uchw., Nr 231, poz. 3598.
125. Nadanie nazwy ulicom w Grodziszowie, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 231, poz. 3605.
126. Nadanie nazwy ulicom w Zacharzycach, gmina Święta Katarzyna – Uchw., Nr 231, poz. 3606.
127. Nadanie nazwy ulicom w obrębie wsi Marcinkowice, gmina Oława – Uchw., Nr 232, poz. 3628.
128. Nadanie nazwy ulicom w obrębie wsi Bystrzyca, gmina Oława – Uchw., Nr 232, poz. 3629.
129. Nadanie nazwy parkowi na terenie miasta Lubina – Uchw., Nr 234, poz. 3636.
130. Zmiana nazwy ulicy w mieście Kąty Wrocławskie- Uchw., Nr 234, poz. 3641.
131. Nadanie nazwy ulicy w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 234, poz. 3642.
132. Ustalenie nazwy ulicy w Smolcu, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 234, poz. 3643.
133. Nadanie nazwy ulicy w obrębie Żurawice, gmina Kobierzyce – Uchw., Nr 234, poz. 3648.
134. Nadanie nazwy ulicy we wsi Bukowiec, gmina Myslakowice – Uchw., Nr 235, poz. 3660.
135. Nadanie nazw ulicom w Środzie Śląskiej – Uchw., Nr 238, poz. 3716.
136. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Korzeńsko, gmina Żmigród – Uchw., Nr 238, poz. 3717.
137. Nadanie nazwy ulicy w gminie Sobótka – Uchw., Nr 238, poz. 3720.
138. Ustalenie nazw ulic na terenie Wrocławia – Uchw., Nr 239, poz. 3735.
139. Nadanie nazw ulicom w miejscowości Pisarzowice, gmina Miękinia – Uchw., Nr 241, poz. 3770.
140. Nadanie nazwy ulicy w Zgorzelcu – Uchw., Nr 242, poz. 3777.
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141. Nadanie nazw ulicom w Brzezinkach, gmina Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 242, poz. 3788.
142. Nadanie nazw ulicom w Chwałowicach, gmina Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 242, poz. 3789.
143. Nadanie nazwy ulicy w Dziuplinie, gmina Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 242, poz. 3790.
144. Nadanie nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 242, poz. 3791.
145. Nazwanie placu przy kościele w Przewornie imieniem Jana Pawła II – Uchw., Nr 242, poz. 3794.
146. Nadanie nazwy ulicy we wsi Galowice, gmina Żórawina – Uchw., Nr 242, poz. 3797.
147. Nadanie nazwy ulicy w Gniechowicach, gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 243, poz. 3806.
148. Nadanie nazwy ulicy w obrębie wsi Godzikowice – Uchw., Nr 246, poz. 3897.
149. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa – Uchw., Nr 262., poz. 4615.
150. Nadanie nazwy ulicy w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 262., poz. 4618.
151. Ustalenie nazwy ulicy w miejscowości Malin, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 262., poz. 4629.
152. Ustalenie nazwy ulicy w miejscowości Wisznia Mała, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 262., poz. 4630.
153. Ustalenie nazwy ulicy w miejscowości Kryniczno, gmina Wisznia Mała – Uchw., Nr 262., poz. 4631.
154. Nadanie nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim – Uchw., Nr 262., poz. 4632.
155. Nadanie nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim – Uchw., Nr 262., poz. 4633.
156. Nadanie nazwy ulicy w Dziwiszowie, gmina Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 262., poz. 4634.
157. Nadanie w gminie Nowa Ruda nazwy plac Jana Pawła II – Uchw., Nr 262., poz. 4638.
158. Likwidacja nazw ulic na obszarze miasta Legnicy – Uchw., Nr 263., poz. 4658.
159. Nadanie nazw niektórym ulicom na obszarze miasta Legnicy – Uchw., Nr 263., poz. 4659.
160. Nadanie nazwy ulicy w mieście Lubawka – Uchw., Nr 264., poz. 4701.
161. Nadanie nazwy ulicy w mieście Lubawka – Uchw., Nr 264., poz. 4702.
162. Nadanie nazw ulicom w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia – Uchw., Nr 264., poz. 4711.

NIEPEŁNOSPRAWNI
1.

Zgłaszanie kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
w powiecie lubańskim – Ogł., Nr 60, poz. 1317.

2.

Zgłaszanie kandydatów w celu uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie ząbkowickim – Ogł., Nr 64, poz. 1377.

3.

Zgłaszanie kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Ogł.,
Nr 84, poz. 1831.

4.

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w celu uzupełnienia składu w powiecie lubińskim – Ogł., Nr 189, poz. 3304.

5.

Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w powiecie boleslawieckim – Ogł., Nr 219, poz. 3482.

OCHRONA ŚRODOWISKA
1.

Wprowadzenie ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny w mieście Legnica – Uchw., Nr 2, poz. 79.

2.

Wprowadzenie ochrony w drodze uznania za użytek ekologiczny „Wiklina” w gminie Wąsosz – Uchw.,
Nr 4, poz. 128.
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3.

Ustanowienie użytku ekologicznego „Mokradła Boguszyckie” w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 7, poz. 198.

4.

Uznanie drzew za pomniki przyrody w gminie Jemielno – Uchw., Nr 16, poz. 415.

5.

Zmiana uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie
uznania za pomnik przyrody ożywionej – Uchw., Nr 27, poz. 637.

6.

Uznanie za pomnik przyrody dębu Wilczek, rosnącego we wsi Wilczków, gmina Żórawina – Uchw., Nr 38,
poz. 877.

7.

Ustanowienie użytku ekologicznego „Olsy Spalickie” w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 67, poz. 1440.

8.

Ustanowienie użytku ekologicznego „Olsy Sokołowickie” w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 67, poz. 1441.

9.

Uznanie drzewa za pomnik przyrody w gminie Miękinia – Uchw., Nr 75, poz. 1631.

10. Zmiana uchwały w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w gminie Jemielno – Uchw., Nr 75,
poz. 1641.
11. Uznanie za pomniki przyrody 19 drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus rober) rosnących na działce
gruntu 155/3 obręb Sokołowice AM – 2 i na granicy działek gruntu nr 665 AM – 2 i 404/88 AM – 3 obręb
Boguszyce, gmina Oleśnica – Uchw., Nr 77, poz. 1692.
12. Uznanie obszaru „Dolina Gozdnicy” w mieście Lubań za użytek ekologiczny – Uchw., Nr 85, poz. 1839.
13. Zdjęcie ochrony prawnej z obiektów uznanych za pomniki przyrody w gminie Trzebnica – Uchw., Nr 130,
poz. 2644.
14. Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w roku 2004 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 136, poz. 2783.
15. Ustanowienie ograniczenia co do korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie
oddziaływać na środowisko na obszarze gminy Strzegom – Uchw., Nr 224, poz. 3513.
16. Uznanie za użytek ekologiczny – Rozp., Nr 228, poz. 3550.
17. Ustanowienie pomnika przyrodyw gminie Oława – Uchw., Nr 232, poz. 3630.
18. Uznanie drzew za pomniki przyrody w gminie Mirsk – Uchw., Nr 243, poz. 3809.
19. Uznanie za rezerwat przyrody „Wrzosiec koło Piasecznej” – Rozp., Nr 261, poz. 4583.
20. Zniesienie ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Legnicy – Uchw., Nr 262., poz. 4623.
21. Podział województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie – Rozp., Nr 265, poz. 4714

OCHRONA ZABYTKÓW
1. Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków – Nr 125, poz. 2589.
2. Informacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie zabytków archeologicznych do rejestru zabytków – Nr 208, poz. 3410.
3. Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Lubin – Uchw., Nr 226, poz. 3539.

ORGANIZACJA WŁASNEJ JEDNOSTKI
1.

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu
– Z., Nr 40, poz. 889.

2.

Zmiana zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu
– Z., Nr 177, poz. 3203.

3.

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu
– Z., Nr 240, poz. 3746.
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OŚWIATA
1.

Określenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym
jest Gmina Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 1, poz. 6.

2.

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Karpacz – Uchw., Nr 1, poz. 8.

3.

Określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
w gminie Karpacz – Uchw., Nr 1, poz. 9.

4.

Zmiana Miejskiego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli w gminie Piechowice – Uchw., Nr 1, poz. 15.

5.

Określenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Piechowice – Uchw., Nr 1, poz. 28.

6.

Określenie nagród i wyróżnień przyznawanych w gminie Międzybórz w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki – Uchw., Nr 2, poz. 71.

7.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Ścinawa – Uchw., Nr 2,
poz. 77.

8.

Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Ścinawa – Uchw., Nr 2, poz. 78.

9.

Zmiana uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Polkowicach oraz ustalenia granic jego obwodu –
Uchw., Nr 2, poz. 80.

10. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
w gminie Polkowice – Uchw., Nr 2, poz. 81.
11. 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 4, poz. 134.
12. Określenie zasad udzielania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez powiat jeleniogórski – Uchw., Nr 6, poz. 150.
13. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat polkowicki za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze środków specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 6, poz. 153.
14. Określenie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielanie zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze – Uchw., Nr 6, poz. 158.
15. Określenie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na
terenie Gminy Trzebnica, ustalenie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw – Uchw., Nr 6, poz. 171.
16. Zmiana regulaminu przyznawania pensum dydaktycznego dla kadry kierowniczej oraz psychologów i pedagogów szkół i przedszkoli Gminy Trzebnica – Uchw., Nr 6, poz. 172.
17. Określenie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 6, poz. 177.
18. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli w gminie Złotoryja –
Uchw., Nr 7, poz. 182.
19. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Męcinka – Uchw., Nr 7, poz. 185.
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20. Ustalenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Złotoryja – Uchw., Nr 7, poz. 187.
21. Ustalenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Chojnów – Uchw., Nr 7, poz. 191.
22. Ustalenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Wądroże Wielkie – Uchw., Nr 7, poz. 193.
23. Ustalenie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także
wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok
w gminie Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 8, poz. 220.
24. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Legnica – Uchw., Nr 8, poz. 232.
25. 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 Samorząd Gminy Zawonia – Uchw., Nr 8, poz. 236.
26. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską
Dzierżoniów, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, psychoterapeutów i logopedów – Uchw., Nr 9, poz. 252.
27. Określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie miejskiej Dzierżoniów – Uchw., Nr 9, poz.
253.
28. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005
w gmine Lądek Zdrój – Uchw., Nr 9, poz. 256.
29. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w gminie miejskiej
Zgorzelec – Uchw., Nr 10, poz. 264.
30. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i przedszkolach, oraz zasady przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć
w gminie miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 10, poz. 265.
31. Zmiana uchwały dotyczącej określenia zasad wynagradzania nauczycieli na 2005 rok oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 10, poz. 269.
32. Określenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze w gminie Polkowice – Uchw., Nr 10, poz. 270.
33. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawanie dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Jerzmanowa – Uchw.,
Nr 10, poz. 278.
34. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach, oraz zasady przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć w gminie Zgorzelec –
Uchw., Nr 10, poz. 280.
35. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w gminie Zgorzelec – Uchw., Nr 10, poz. 281.
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36. Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawanie nagród ze specjalnego funduszu nagród, przyznawanie nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w gminie Zgorzelec
– Uchw., Nr 10, poz. 282.
37. 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 10, poz. 283.
38. Określenie wysokości 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 10, poz. 284.
39. Zmiana uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych, będących
jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 10, poz. 285.
40. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w przedszkolach, szkołach i gimnazjach na terenie gminy Kobierzyce, zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Uchw., Nr 10, poz. 286.
41. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w gminie
Lądek Zdrój – Uchw., Nr 12, poz. 322.
42. Ustanowienie stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 12, poz. 326.
43. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do
kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja –
Uchw., Nr 12, poz. 327.
44. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz ustalenie czasu pracy
pedagogów i psychologów w gminie Oława – Uchw., Nr 12, poz. 335.
45. 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 14, poz. 354.
46. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz – Uchw., Nr 14, poz. 355.
47. 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 w gminie Radków – Uchw.,
Nr 14, poz. 356.
48. Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Radków – Uchw., Nr 14, poz. 357.
49. Zasady przydzielania stypendiów uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczawno
Zdrój – Uchw., Nr 14, poz. 359.
50. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w gminie Bolesławiec –
Uchw., Nr 14, poz. 363.
51. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2005 w gminie Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 14, poz. 369.
52. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Walim –
Uchw., Nr 14, poz. 371.
53. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Strzelin, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – Uchw., Nr 16, poz. 414.
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54. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w powiecie lubińskim – Uchw., Nr 18, poz. 437.
55. Regulamin określający szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach
podstawowych i gimnazjach w gminie miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 18, poz. 442.
56. Regulamin wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunki ich obliczania i wypłacania na rok 2005 w gminie Bardo – Uchw., Nr 18, poz. 444.
57. Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie Kostomłoty –
Uchw., Nr 18, poz. 449.
58. Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie Kostomłoty –
Uchw., Nr 18, poz. 451.
59. Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Polkowice, oraz ustalenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli – Uchw., Nr 21, poz. 499.
60. Określenie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 21, poz. 511.
61. Określenie dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Ruja regulaminu ustalającego
wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków 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. 513.
62. 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 2005
w gminie Lubań – Uchw., Nr 21, poz. 515.
63. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania 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 2005 – Uchw., Nr 21, poz. 516.
64. Określenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli w gminie Boguszów-Gorce – Uchw.,
Nr 25, poz. 560.
65. Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w 2005 roku w gminie Mietków – Uchw., Nr 25, poz. 571.
66. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, logopedów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łagiewniki – Uchw.,
Nr 25, poz. 572.
67. Określenie zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym
wymiarze godzin w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 25, poz. 573.
68. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i palcówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki – Uchw., Nr 25, poz. 574.
69. 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 szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
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godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2005 rok – Uchw.,
Nr 25, poz. 577.
70. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długołęka – Uchw., Nr 25, poz. 578.
71. Ustalenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Głogowski, doradców metodycznych, nauczycieli –
konsultantów oraz bibliotekarzy zatrudnionych w palcówkach wchodzących w skład Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie – Uchw., Nr 26,
poz. 596.
72. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski oraz szczegółowe
zasady zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć – Uchw., Nr 26, poz. 597.
73. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w gminie Bolków – Uchw., Nr 26, poz. 598.
74. Regulamin wynagradzania nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2005 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 26, poz. 600.
75. Określenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze w gmnie Ruja – Uchw., Nr 26, poz. 611.
76. 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 w gminie Dziadowa
Kłoda – Uchw., Nr 26, poz. 612.
77. Określenie wymiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego oraz określenie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli pracujących w różnym wymiarze godzin w gminie Lubań – Uchw., Nr 26, poz. 613.
78. Regulamin wynagradzania nauczycieli w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 26, poz. 614.
79. Określenie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w gminie Udanin – Uchw., Nr 26,
poz. 615.
80. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla pełniących funkcje kierownicze w szkołach oraz pedagogów szkolnych w gminie Udanin –
Uchw., Nr 26, poz. 616.
81. 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 26, poz. 617.
82. Regulamin określający wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla – Uchw., Nr 26, poz.
618.
83. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików – Uchw., Nr 26, poz. 619.
84. Określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Głogowski ze środków specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 27, poz. 625.
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85. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Bielawa, zasad zwalania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów
i logopedów – Uchw., Nr 27, poz. 628.
86. Zmiana uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 27, poz. 633.
87. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyzwania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 27, poz. 634.
88. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2005 –
Uchw., Nr 27, poz. 640.
89. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka – Uchw., Nr 27, poz. 641.
90. Regulamin warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni
awansu zawodowego w gminie Domaniów – Uchw., Nr 27, poz. 642.
91. Określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 27, poz. 643.
92. Regulamin 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 28, poz. 648.
93. 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
2005 rok – Uchw., Nr 28, poz. 649.
94. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Lubinie – Uchw.,
Nr 28, poz. 651.
95. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych w Lubinie oraz granic ich obwodów – Uchw., Nr 28, poz. 652.
96. 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 w gminie Sobótka –
Uchw., Nr 28, poz. 657.
97. 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 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w gminie Żarów – Uchw.,
Nr 28, poz. 659.
98. 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 28, poz. 661.
99. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych
w placówkach prowadzonych przez Gminę Czarny Bór – Uchw., Nr 28, poz. 671.
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100. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, prace w trudnych warunkach dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna – Uchw., Nr 30, poz. 683.
101. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna – Uchw., Nr 30, poz. 684.
102. 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 mieście i gminie Prochowice – Uchw., Nr 30, poz. 688.
103. Ustalenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 30, poz. 694.
104. Regulamin ustalający 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 dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce
– Uchw., Nr 30, poz. 695.
105. Regulamin ustalający wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego 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 dla nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Gminę Kunice – Uchw., Nr 30, poz. 696.
106. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Męcinka na rok 2005 – Uchw., Nr 30,
poz. 699.
107. 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 wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 30,
poz. 701.
108. 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 w gminie Borów – Uchw.,
Nr 30, poz. 703.
109. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych
jednostek Gminy Oborniki Śląskie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzenia – Uchw., Nr 31, poz. 720.
110. Określenie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 31, poz. 723.
111. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Żmigród –
Uchw., Nr 31, poz. 724.
112. Określenie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagradzania w gminie Żmigród – Uchw., Nr 31, poz. 725.
113. Określenie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich na terenie gminy Żmigród – Uchw., Nr 31, poz. 726.
114. Określenie 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 go-
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dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 31, poz. 727.
115. Określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie miasta i gminy Syców – Uchw., Nr 31, poz. 728.
116. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu
specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach miasta Wojcieszów –
Uchw., Nr 31, poz. 729.
117. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok budżetowy 2005 – Uchw., Nr 31,
poz. 730.
118. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Olszyna – Uchw.,
Nr 31, poz. 731.
119. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów – Uchw., Nr 32, poz. 752.
120. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Lwówecki – Uchw., Nr 34, poz. 757.
121. Regulamin wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Bielawa jako organu
prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 34, poz. 762.
122. Określenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce ze środków specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 34, poz. 775.
123. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego w gminie Świdnica – Uchw., Nr 34, poz. 778.
124. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu
specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lwóweckiego – Uchw., Nr 36, poz. 826.
125. 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 2005 roku w powiecie dzierżoniowskim – Uchw., Nr 36, poz. 827.
126. Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość dodatku mieszkaniowego w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 36, poz. 829.
127. 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 36, poz. 830.
128. Regulamin określający zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie dodatków do wynagrodzenia
i nagród – Uchw., Nr 36, poz. 834.
129. 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 oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 36, poz. 835.
130. Ustalenie planu sieci szkół publicznych: Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i
Gimnazjum w Zawidowie – Uchw., Nr 36, poz. 837.
131. Regulamin przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania w szkołach prowadzonych
przez Gminę Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 36, poz. 848.
132. Ustalenie wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę
Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 36, poz. 849.
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133. 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 36,
poz. 850.
134. Zmiana uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w powiecie milickim – Uchw.,
Nr 38, poz. 858.
135. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w powiecie milickim – Uchw.,
Nr 38, poz. 859.
136. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 38, poz. 867.
137. Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2005 w gminie Świebodzice – Uchw., Nr 38, poz. 868.
138. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom – Uchw.,
Nr 38, poz. 871.
139. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagrodzenia,
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku
w gminie Strzegom – Uchw., Nr 38, poz. 872.
140. 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 2005 roku
w gminie Brzeg Dolny – Uchw., Nr 38, poz. 875.
141. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2005 roku w gminie Kamienna Góra – Uchw., Nr 38, poz. 879.
142. 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 nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród w mieście Kamienna Góra –
Uchw., Nr 40, poz. 900.
143. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Lubomierz w 2005 roku – Uchw., Nr 40, poz. 902.
144. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica dodatków
do wynagrodzenia i nagród – Uchw., Nr 40, poz. 904.
145. Zmiana regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród – Uchw., Nr 40, poz. 905.
146. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia –
Uchw., Nr 40, poz. 906.
147. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz
granic ich obwodów na terenie gminy Kłodzko – Uchw., Nr 40, poz. 911.
148. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
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nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 41, poz. 966.
149. Ustalenie regulaminu określającego 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 2005 rok – Uchw., Nr 45, poz. 1003.
150. Przyjęcie na rok 2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek 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 45, poz. 1010.
151. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Chojnów realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz logopedów i pedagogów – Uchw., Nr 45,
poz. 1013.
152. 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 45, poz. 1014.
153. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Bolków – Uchw., Nr 48, poz. 1049.
154. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów zatrudnionych w placówkach
oświatowych Gminy Bolków – Uchw., Nr 48, poz. 1050.
155. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasady
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolonego, zasady obliczania obowiązkowego wymiaru godzin
dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom
w gminie Borów – Uchw., Nr 48, poz. 1057.
156. Uchylenie uchwały nr XLIV/386/2001 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania stypendiów dla uczniów – Uchw., Nr 48, poz. 1061.
157. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów oraz doradców zawodowych w gminie Długołęka – Uchw., Nr 48, poz. 1062.
158. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych podległych gminie Kostomłoty – Uchw., Nr 48, poz. 1066.
159. Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Staniszowie w Filię Szkoły Podstawowej w Sosnówce w gminie
Podgórzyn – Uchw., Nr 48, poz. 1070.
160. Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w powiecie jaworskim – Uchw., Nr 49, poz. 1081.
161. Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda, w roku 2005 – Uchw., Nr 49, poz. 1093.
162. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do
kompetencji Gminy Boguszów-Gorce jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 49, poz. 1094.
163. Określenie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze, oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych
nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 49, poz. 1095.
164. Regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i placówkach oświatowych Powiatu w Lubinie – Uchw., Nr 50, poz. 1110.
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165. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach, zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasady rozliczenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony jest plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w powiecie lubińskim – Uchw., Nr 50, poz. 1111.
166. 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 50, poz. 1113.
167. 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 50, poz. 1114.
168. Ustalenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli w gminie Szczytna – Uchw., Nr 50,
poz. 1116.
169. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczytna – Uchw., Nr 50, poz. 1117.
170. Ustalenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w gminie Szczytna – Uchw.,
Nr 50, poz. 1118.
171. Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
w gminie miejskiej Świdnica – Uchw., Nr 50, poz. 1120.
172. Regulamin wynagradzania nauczycieli na 2005 rok w gminie Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 50,
poz. 1122.
173. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów, oraz zasady zwalniania od obowiązku ich realizacji –
Uchw., Nr 50, poz. 1123.
174. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów – Uchw., Nr 50, poz. 1124.
175. Regulaminy określające tryb i wysokość przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczytna dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia – Uchw., Nr 52, poz. 1154.
176. Regulamin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2005 roku – Uchw., Nr 52, poz. 1163.
177. Określenie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 52, poz. 1164.
178. 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 w miescie Kłodzko – Uchw., Nr 52, poz. 1165.
179. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych
Gminy Polanica Zdrój na rok 2005 – Uchw., Nr 52, poz. 1166.
180. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łagiewniki – Uchw., Nr 52, poz. 1169.
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181. Wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w gminie Janowice Wielkie – Uchw., Nr 52,
poz. 1172.
182. 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 2005 – Uchw., Nr 56, poz. 1193.
183. Regulaminy określające niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym – Uchw., Nr 56, poz. 1194.
184. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania w gminie Bolków – Uchw., Nr 56, poz. 1197.
185. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską w Głogowie – Uchw., Nr 56, poz. 1200.
186. Zmiana uchwały nr VII/81/99 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przyjęcia
sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Wołów – Uchw., Nr 56, poz. 1205.
187. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotoryja – Uchw.,
Nr 56, poz. 1207.
188. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce,
oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Pieszyce jest organem prowadzącym, realizujących obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów – Uchw., Nr 57, poz. 1229.
189. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów – Uchw., Nr 57, poz. 1234.
190. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Paszowice – Uchw., Nr 57, poz. 1235.
191. 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 Żukowice – Uchw., Nr 57, poz. 1236.
192. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Żukowice – Uchw., Nr 57, poz. 1237.
193. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Cieszków – Uchw., Nr 57, poz. 1243.
194. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gmnie Ruja – Uchw., Nr 57, poz. 1244.
195. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych
przez Miasto Wrocław – Uchw., Nr 58, poz. 1253.
196. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
podstawowych, gimnazjum, przedszkolach publicznych oraz ustalania obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla pedagoga szkolnego – Uchw., Nr 58, poz. 1255.
197. Sieć szkolna oraz obwody szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Lwówek Śląski – Uchw., Nr 58,
poz. 1256.
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198. 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 2005 roku – Uchw., Nr 58,
poz. 1257.
199. Regulaminy określające wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego i za
warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania
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 w gminie Prusice – Uchw., Nr 58, poz. 1258.
200. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w gminie Legnickie Pole dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych
składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 58, poz. 1263.
201. Zasady rozliczania w gminie Czernica tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania
i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
– Uchw., Nr 58, poz. 1265.
202. 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 – Uchw.,
Nr 60, poz. 1279.
203. 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 trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w powiecie strzelińskim – Uchw., Nr 60, poz. 1280.
204. Regulamin określający na rok 2005 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, a także wysokość nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki –
Uchw., Nr 60, poz. 1281.
205. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba – Uchw., Nr 60, poz. 1283.
206. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 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 Polkowice w 2005 roku – Uchw.,
Nr 60, poz. 1285.
207. Regulamin wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań – Uchw., Nr 60, poz. 1288.
208. 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 60, poz. 1291.
209. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę
Malczyce – Uchw., Nr 60, poz. 1296.
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210. Regulamin wynagradzania oraz przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2005 roku – Uchw., Nr 60,
poz. 1298.
211. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk w różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 60, poz. 1301.
212. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze, oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Oleśnica – Uchw., Nr 61, poz. 1326.
213. Regulaminy określające wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – Uchw., Nr 61, poz. 1327.
214. Określenie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowego sposobu obliczania 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 61, poz. 1336.
215. Regulamin ustalający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę
Złotoryja – Uchw., Nr 61, poz. 1341.
216. Określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dla których Gmina Świdnica jest organem prowadzącym – Uchw., Nr 61, poz. 1343.
217. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica – Uchw., Nr 61,
poz. 1344.
218. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica – Uchw., Nr 61, poz. 1345.
219. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 64, poz. 1355.
220. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania – Uchw., Nr 64, poz. 1356.
221. 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 2005 roku – Uchw., Nr 64, poz. 1358.
222. Ustalenie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubawka, dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na
2005 rok – Uchw., Nr 64, poz. 1360.
223. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubawka – Uchw., Nr 64, poz. 1361
224. Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ziębice – Uchw., Nr 64, poz. 1367.
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225. 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, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w 2005 r – Uchw., Nr 64, poz. 1370.
226. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Głogów, ustalenie regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków – Uchw., Nr 64, poz. 1373.
227. Regulamin określający wysokość i zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Czernica, niektórych składników wynagrodzenia na rok
2005 – Uchw., Nr 64, poz. 1375.
228. Zmiana uchwały 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 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 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Świdnicki – Uchw., Nr 66,
poz. 1381.
229. Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 66, poz. 1382.
230. Likwidacja Punktu Filialnego Zespołu Szkół w Wilkowie Wielkim w gminie Niemcza – Uchw., Nr 66,
poz. 1383.
231. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 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 w gminie Niemcza – Uchw., Nr 66, poz. 1384.
232. Regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Ścinawa w roku 2005 – Uchw., Nr 66, poz. 1388.
233. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2005 roku
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 66, poz. 1399.
234. 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
2005 – Uchw., Nr 66, poz. 1402.
235. Regulamin określający wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania w gminie Pielgrzymka – Uchw., Nr 66, poz. 1403.
236. 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 Cieszków – Uchw., Nr 66, poz. 1404.
237. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego 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 gminie Przeworno – Uchw., Nr 66, poz. 1405.
238. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu – Uchw., Nr 67,
poz. 1417.
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239. 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 67, poz. 1418.
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 doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w powiecie wołowskim – Uchw., Nr 67, poz. 1420.
241. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w powiecie wołowskim – Uchw., Nr 67, poz. 1421.
242. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina i Miasto Węgliniec – Uchw., Nr 67, poz. 1427.
243. 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 roku 2005 – Uchw., Nr 67, poz. 1436.
244. 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 67, poz. 1438.
245. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze
i pedagogów szkolnych – Uchw., Nr 67, poz. 1443.
246. Określenie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat milicki – Uchw., Nr 69, poz. 1448.
247. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej
Bolesławiec – Uchw., Nr 69, poz. 1452.
248. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
– Uchw., Nr 69, poz. 1461.
249. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach – Uchw., Nr 69, poz. 1462.
250. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach –
Uchw., Nr 69, poz. 1463.
251. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie, gmina Polkowice – Uchw., Nr 69, poz. 1464.
252. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Polkowicach – Uchw., Nr 69, poz. 1465.
253. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Polkowicach- Uchw., Nr 69, poz. 1466.
254. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2005 roku
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
w gminie Zawidów – Uchw., Nr 69, poz. 1470.
255. Zmiana uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród w gminie Góra – Uchw., Nr 69, poz. 1471.
256. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy
do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 70,
poz. 1498.
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257. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów – Uchw., Nr 70, poz. 1501.
258. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy w gminie Niechlów – Uchw., Nr 70, poz. 1502.
259. Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Ślaski, oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – Uchw., Nr 70, poz. 1503.
260. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Ciepłowody – Uchw., Nr 70, poz. 1508.
261. Zmiana uchwały nr V/51/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów – Uchw., Nr 71, poz. 1535.
262. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój – Uchw.,
Nr 71, poz. 1545.
263. Tygodniowy obowiązkowegy wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Kłodzko – Uchw., Nr 71, poz. 1547.
264. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2005 – Uchw., Nr 71,
poz. 1554.
265. 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 71, poz. 1555.
266. Ustalenie regulaminu określającego na rok 2005 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 71, poz. 1562.
267. Określenie granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju,
ul. Wojska Polskiego 23 – Uchw., Nr 74, poz. 1580.
268. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2005 – Uchw.,
Nr 74, poz. 1589.
269. Zmiana regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2005
– Uchw., Nr 74, poz. 1590.
270. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2005 – Uchw., Nr
74, poz. 1591.
271. Zmiana regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2005 –
Uchw., Nr 74, poz. 1592.
272. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro-
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we i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2005 – Uchw., Nr 75,
poz. 1617.
273. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 75, poz. 1621.
274. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w gminie Gaworzyce –
Uchw., Nr 75, poz. 1624.
275. 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 w gminie Miłkowice – Uchw., Nr 75, poz. 1625.
276. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli na 2005 rok, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 75, poz. 1634.
277. Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia
Góra – Uchw., Nr 77, poz. 1669.
278. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
w Bielawie – Uchw., Nr 77, poz. 1676.
279. Regulamin ustalenia i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Góra – Uchw., Nr 77, poz. 1678.
280. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli, nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Góra – Uchw., Nr 77, poz. 1679.
281. Zmiana uchwały nr XXXVII/392/02 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz dyrektorów i wicedyrektorów – Uchw., Nr 77,
poz. 1680.
282. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice – Uchw., Nr 77, poz. 1690.
283. Określenie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania 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 oraz nagród dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki – Uchw., Nr 78, poz. 1696.
284. 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 78, poz. 1697.
285. Obowiązujący w gminie Twardogóra 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 – Uchw., Nr 78, poz. 1702.
286. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku:
motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
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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 2005 roku – Uchw., Nr 78,
poz. 1708.
287. Tryb i kryteria przyznawania w gminie Ruja nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze – Uchw., Nr 78, poz. 1709.
288. Zmiana uchwały Rady Gminy Oława nr XXXVII/389/2002 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w gminie Oława –
Uchw., Nr 78, poz. 1711.
289. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli w gminie Marciszów – Uchw.,
Nr 78, poz. 1718.
290. Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wołów, na rok 2005 – Uchw., Nr 79, poz. 1731
291. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli
prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wołów – Uchw., Nr 79, poz. 1732.
292. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w palcówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wołów, na rok 2005 – Uchw., Nr 79, poz. 1733.
293. Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chocianów, 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 2005 roku – Uchw., Nr 79, poz. 1734.
294. Zmiana uchwały nr XXXVI/442/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 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 79, poz. 1737.
295. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – Uchw., Nr 79, poz. 1739.
296. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
w 2005 roku – Uchw., Nr 79, poz. 1740.
297. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2005 –
Uchw., Nr 80, poz. 1742.
298. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze
w szkołach, zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół w gminie Wałbrzych – Uchw., Nr 80, poz. 1743.
299. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 80 poz. 1744.
300. Określenie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli w gminie Wałbrzych – Uchw., Nr 80,
poz. 1745.
301. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2005 roku w gminie Strzelin – Uchw., Nr 80, poz. 1755.
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302. 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 82, poz. 1776.
303. Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w gminie Szklarska Poręba – Uchw.,
Nr 82, poz. 1778.
304. Regulamin udzielania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich
obliczania i wypłacania w gminie Krośnice – Uchw., Nr 82, poz. 1783.
305. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wądroże Wielkie na rok 2005 –
Uchw., Nr 82, poz. 1786.
306. Regulamin wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2005 rok
w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 82, poz. 1791.
307. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Węgliniec – Uchw., Nr 84, poz. 1813.
308. Regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia, określenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, udzielanie zniżek od obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zaliczenie do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w powiecie jaworskim – Uchw., Nr 85, poz. 1834.
309. Określanie 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 85, poz. 1835.
310. 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 85, poz. 1842.
311. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław – Uchw., Nr 85, poz. 1844.
312. 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 2005 roku – Uchw., Nr 85, poz. 1848.
313. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i osób pełniących funkcje kierownicze
w szkole lub placówce oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Oławski – Uchw.,
Nr 86, poz. 1867.
314. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Mirsk – Uchw., Nr 86,
poz. 1879.
315. Regulamin udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady ustalania
etatu nauczyciela bibliotekarza w gminie Brzeg Dolny – Uchw., Nr 86, poz. 1881.
316. Zmiana regulaminu udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania
etatu nauczyciela bibliotekarza w gminie Brzeg Dolny – Uchw., Nr 86, poz. 1882.
317. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym – Uchw., Nr 86, poz. 1886.

– 97 –
318. Zmiana uchwały w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu – Uchw.,
Nr 86, poz. 1888.
319. Zmiana uchwały w sprawie założenia Gimnazjum nr 5 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu – Uchw.,
Nr 86, poz. 1889.
320. Zmiana regulaminu określającego 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 2005 r. w gminie Brzeg Dolny – Uchw., Nr 86, poz. 1895.
321. 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 88, poz. 1902.
322. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego – Uchw., Nr 88, poz. 1903.
323. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego – Uchw., Nr 88, poz. 1904.
324. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego – Uchw., Nr 88, poz. 1905.
325. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Pieńsk, zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów – Uchw., Nr 88, poz. 1906.
326. Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88, poz. 1908.
327. Regulamin przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych stanowisk funkcyjnych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88, poz. 1909
328. Regulamin przyznawania dodatków za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88, poz. 1910
329. Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88,
poz. 1911.
330. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88, poz. 1912.
331. Regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88, poz. 1913.
332. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88, poz. 1914.
333. Zmiana uchwały nr 48/VII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia sieci publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda – Uchw., Nr 88, poz. 1920.
334. Zmiana uchwały nr XXVIII/331/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 14 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania
dodatków do wynagrodzenia w 2005 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba – Uchw., Nr 88, poz. 1923.
335. Zmiana uchwały nr XXIV/121/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2004 r. dotyczącej określenia zasad wynagradzania nauczycieli na 2005 rok oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 88, poz. 1924.
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336. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2005 – Uchw., Nr 88,
poz. 1928.
337. Zmiana uchwały nr XXIII/126/05 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania – Uchw., Nr 88, poz. 1938.
338. Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2005 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski – Uchw., Nr 90, poz. 1950.
339. Regulaminy określające niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego – Uchw., Nr 90, poz. 1951.
340. 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 2005 –
Uchw., Nr 90, poz. 1952.
341. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Polkowice 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 2005 rok – Uchw., Nr 90, poz. 1953.
342. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Pieńsk, regulaminy określające 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 zasad przyznawania dodatku
mieszkaniowego – Uchw., Nr 90, poz. 1955.
343. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jemielno 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 – Uchw., Nr 90, poz. 1965.
344. Regulaminu określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Górowski 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 – Uchw., Nr 91, poz. 1972.
345. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających
w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim – Uchw., Nr 91,
poz. 1973.
346. Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Złoty Stok, 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 – Uchw., Nr 91, poz. 1984.
347. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bardo realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin – Uchw., Nr 91, poz. 1991.
348. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006 – Uchw., Nr 91, poz. 1993.
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349. Zmiana regulaminu określającego 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 –
Uchw., Nr 92, poz. 2004.
350. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Miasto Wrocław – Uchw., Nr 92, poz. 2012.
351. Zasady udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w gminie Żórawina – Uchw.,
Nr 92, poz. 2022.
352. Regulamin przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególne warunki obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawanie dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Żórawina – Uchw., Nr 92,
poz. 2023.
353. Ustalenie trybu i przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy pedagogicznej w gminie
Jemielno – Uchw., Nr 92, poz. 2026.
354. Zmiana 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 92, poz. 2033.
355. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Nowa Ruda – Uchw., Nr 92, poz. 2034.
356. Regulamin określający wysokość stawek i 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 93, poz. 2039.
357. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w gminie Sulików – Uchw., Nr 93,
poz. 2058.
358. Ustalenie planu sieci gimnazjów publicznych funkcjonujących na terenie gminy Bielawa oraz określenie
granic ich obwodów – Uchw., Nr 95, poz. 2078.
359. Zmiana regulaminu określającego 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 w gminie Sobótka – Uchw., Nr 95, poz. 2081.
360. Zmiana uchwały w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów
i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sobótka – Uchw.,
Nr 95, poz. 2082.
361. Regulamin przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wleń – Uchw., Nr 96, poz. 2117.
362. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – Uchw., Nr 96, poz. 2120.
363. Zmiana regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na ternie Gminy Stara Kamienica dodatków do wynagrodzenia i nagród – Uchw., Nr 97, poz. 2137.
364. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Karpacza za wyniki w nauce
uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karpacz – Uchw., Nr 101, poz. 2154.
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365. Zmiana uchwały w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gaworzyce ze środków specjalnego funduszu nagród –
Uchw., Nr 101, poz. 2157.
366. Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Publicznego w Gaworzycach – Uchw., Nr 101, poz. 2158.
367. Określenie zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i w przedszkolach oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 101, poz. 2171.
368. 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 ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mirsk –
Uchw., Nr 102, poz. 2186.
369. Regulamin określający warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli, obowiązujący w 2005 roku w gminie Bolków – Uchw., Nr 103, poz. 2211.
370. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków – Uchw., Nr 103,
poz. 2212.
371. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenie granic ich obwodów
na terenie gminy Męcinka – Uchw., Nr 103, poz. 2237.
372. Zmiana uchwały w sprawie określenia 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 103, poz. 2238.
373. Zmiana uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w gminie Miłkowice – Uchw., Nr 103,
poz. 2239.
374. Ustalenie regulaminu i zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta uczniom oraz studentom będącym mieszkańcami Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 104, poz. 2248.
375. Ustalenie planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz określenie
granic ich obwodów – Uchw., Nr 104, poz. 2249.
376. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gminie Twardogóra – Uchw., Nr 105, poz. 2260.
377. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2272.
378. Zmiana regulaminu określającego 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 w gminie
Borów – Uchw., Nr 105, poz. 2284.
379. Zmiana uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów – Uchw., Nr 105, poz. 2285.
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380. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli uczących przedmiotów w różnym
wymiarze godzin w klasach łączonych nauczania zintegrowanego i przygotowania przedszkolnego dzieci
6-letnich w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Dębicach Szkoła Filialna
w Wilczkowie oraz w Szkole Podstawowej w Malczycach Szkoła Filialna w Mazurowicach – Uchw.,
Nr 105, poz. 2289.
381. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2005 rok w powiecie lubińskim – Uchw., Nr 109, poz. 2321.
382. Ustalenie trybu i kryteriów przyznawania nagród z funduszu specjalnego dla nauczycieli w powiecie
lubińskim – Uchw., Nr 109, poz. 2322.
383. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat milicki ze środków specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 109, poz. 2323.
384. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli w powiecie średzkim – Uchw., Nr 109, poz. 2325.
385. Określenie zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym
wymiarze godzin w gminie Syców – Uchw., Nr 109, poz. 2333.
386. Zmiana uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze w gminie Prusice – Uchw., Nr 109, poz. 2346.
387. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego na 2005 r. w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja – Uchw., Nr 109, poz. 2350.
388. Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w palcówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2371.
389. Zmiana regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w palcówkach
oświatowych Gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2372.
390. Określenie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2373.
391. Zmiana uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2374.
392. Zasady przyznawania i wypłacania oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wleń – Uchw., Nr 112, poz. 2418.
393. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga i logopedy w Zespole Szkół
w Starych Bogaczowicach – Uchw., Nr 112, poz. 2420.
394. 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 2005 rok – Uchw., Nr 116,
poz. 2462.
395. Zmiana regulaminu 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 2005 rok – Uchw., Nr 116,
poz. 2463.
396. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Cieszków – Uchw., Nr 116, poz. 2471.
397. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar 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 tygodnio-
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wego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołowski – Uchw., Nr 117, poz. 2478.
398. Ustalenie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dobroszyce
oraz granic ich obwodów – Uchw., Nr 117, poz. 2483.
399. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego –
Uchw., Nr 120, poz. 2492.
400. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów w powiecie lwóweckim – Uchw., Nr 120, poz. 2493.
401. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim kończących się maturą – Uchw., Nr 120,
poz. 2494.
402. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w powiecie lwóweckim – Uchw., Nr 120, poz. 2495.
403. Zmiana regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – Uchw., Nr 121, poz. 2538.
404. Uchylenie uchwały nr XLIX/226/2002 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na
terenie powiatu strzelińskiego – Uchw., Nr 123, poz. 2544.
405. Regulamin wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu
prowadzącego – Uchw., Nr 123, poz. 2562.
406. Określenie granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Świebodzicach –
Uchw., Nr 125, poz. 2569.
407. Określenie granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach – Uchw.,
Nr 125, poz. 2570.
408. Określenie granic obwodu Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi w Świebodzicach – Uchw., Nr 125, poz. 2571.
409. Określenie granic obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach – Uchw., Nr 125, poz. 2572.
410. Regulamin określający wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Gryfów Śląski w 2005 roku – Uchw.,
Nr 127, poz. 2608.
411. Uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXII/217/04 dotyczącej udzielania stypendiów dla
uczniów – Uchw., Nr 130, poz. 2640.
412. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Janowice Wielkie, dla których nie ustalono
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin – Uchw., Nr 130, poz. 2656.
413. Zasady ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielenie zniżek dla nauczycieli w szkołach podległych Radzie Gminy Jemielno – Uchw., Nr 130, poz. 2663.
414. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagrodzenia 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 132, poz. 2670.
415. Zmiana uchwały nr XXXIV/149/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części
należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazja oraz uchwały nr XXXVI/184/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2005 r. w spra-
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wie zmiany uchwały nr XXXIV/149/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części
należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe
i gimnazja – Uchw., Nr 132, poz. 2673.
416. Udzielanie i rozmiar zniżek godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
Gminy Wińsko, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasady ustalania etatu nauczyciela bibliotekarza – Uchw.,
Nr 132, poz. 2684.
417. Zmiana uchwały Rady Gminy Wińsko nr XXXI/186/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu
udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad ustalania etatu nauczyciela bibliotekarza – Uchw., Nr 132, poz. 2685.
418. Ustalenie planu sieci publicznych szkól podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie
Gminy Sulików – Uchw., Nr 132, poz. 2686.
419. Zmiana uchwały Rady Miasta Legnicy w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów – Uchw., Nr 133, poz. 2697.
420. Zmiana uchwały w sprawie określenia 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 133, poz. 2698.
421. Plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kudowa Zdrój dla
dzieci rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2005/2006 – Uchw., Nr 133, poz. 2699.
422. Zmiana do uchwały nr 25/99 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Kłodzko
– Uchw., Nr 133, poz. 2708.
423. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy w gminie Niechlów – Uchw., Nr 133, poz. 2711.
424. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę Niechlów – Uchw., Nr 133, poz. 2712.
425. Ustalenie planu sieci oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Oleśnica – Uchw., Nr 133, poz. 2713.
426. Zmiana uchwały nr XIV/106/04 Rady Gminy Oleśnica 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 – Uchw., Nr 133, poz. 2714.
427. Zmiana regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków
do wynagrodzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
prowadzonych przez Powiat Głogowski – Uchw., Nr 134, poz. 2718.
428. Zmiana regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych
Powiatu Oławskiego – Uchw., Nr 134, poz. 2719.
429. Zwolnienie dyrektora Zespołu Szkół i dyrektorów szkół podstawowych od obowiązku realizacji zajęć
dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych, udzielanie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów przedszkoli i pozostałych stanowisk kierowniczych w Zespole Szkół, szkołach podstawowych i przedszkolach oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół, szkołach podstawowych i przedszkolach w gminie miejskiej Kamienna Góra – Uchw., Nr 134, poz. 2732.
430. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach publicznych oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenie tygodniowego obowiązko-
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wego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w szkołach prowadzonych
przez Gminę Męcinka – Uchw., Nr 134, poz. 2734.
431. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w placówkach oświatowych Gminy Miłkowice – Uchw., Nr 134, poz. 2738.
432. Ustalenie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych Gminy Miłkowice – Uchw., Nr 134, poz. 2739.
433. Ustalenie tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w gminie Platerówka – Uchw., Nr 134, poz. 2744.
434. Zmiana uchwały nr XXV/179/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic
obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Złoty
Stok – Uchw., Nr 135, poz. 2760.
435. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zagrodno za ich
wyniki dydaktyczno-wychowawcze – Uchw., Nr 135, poz. 2763.
436. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zagrodno – Uchw.,
Nr 135, poz. 2764.
437. Zmiana uchwały nr XXIII/97/05 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław – Uchw., Nr 135, poz. 2768.
438. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych obowiązujący w mieście Legnica – Uchw., Nr 138, poz. 2788.
439. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Przemków ze środków specjalnego funduszu nagród – Uchw., Nr 138,
poz. 2798.
440. Ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przemków – Uchw., Nr 138, poz. 2799.
441. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Przemków, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – Uchw., Nr 138,
poz. 2800.
442. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjanych powiatu kłodzkiego – Uchw., Nr 142, poz. 2812.
443. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów powiatu kłodzkiego w roku akademickim 2005/2006 – Uchw., Nr 142, poz. 2813.
444. 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 2005 – Uchw., Nr 142, poz. 2815.
445. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki – Uchw., Nr 142,
poz. 2816.
446. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród
w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 142, poz. 2823.
447. Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w gminie
miejskiej Złotoryja – Uchw., Nr 142, poz. 2831.
448. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat złotoryjski – Uchw., Nr 144,
poz. 2850.
449. Ustalenie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat milicki – Uchw., Nr 144, poz. 2851.
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450. Ustalenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w powiecie bolesławieckim – Uchw., Nr 144, poz. 2852.
451. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w powiecie bolesławieckim – Uchw., Nr 144, poz. 2853.
452. Ustalenie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w powiecie
bolesławieckim – Uchw., Nr 144, poz. 2854.
453. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów powiatu kamiennogórskiego – Uchw., Nr 144, poz. 2855.
454. Zmiana regulaminu określającego 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 2005 rok – Uchw., Nr 144, poz. 2856.
455. Zmiana uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat złotoryjski
– Uchw., Nr 144, poz. 2857.
456. Zmiana regulaminu określającego 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 144, poz. 2859.
457. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica – Uchw.,
Nr 144, poz. 2861.
458. Określenie obowiązujacego w powiecie kamiennogórskim regulaminu udzielania w roku szkolnym
2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
kończących się maturą – Uchw., Nr 146, poz. 2890.
459. Zmiana uchwały nr XXXV/191/2005 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
ustalenia na 2005 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim –
Uchw., Nr 146, poz. 2891.
460. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Bardzie nr IX/59/03 w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach – Uchw., Nr 146, poz. 2897.
461. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska – Uchw., Nr 146, poz. 2899.
462. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – Uchw., Nr 146, poz. 2908.
463. Regulamin dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagrodno oraz warunki ich obliczania i wypłacania –
Uchw., Nr 146, poz. 2911.
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464. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 148, poz. 2940.
465. Tygodniowy obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 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 odległośćw szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego –
Uchw., Nr 148, poz. 2941.
466. Zasady 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 szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Uchw., Nr 148, poz. 2942.
467. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego –
Uchw., Nr 148, poz. 2945.
468. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów w powiecie wałbrzyskim – Uchw., Nr 148, poz. 2948.
469. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu – Uchw., Nr 148,
poz. 2949.
470. Zmiana uchwały 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. 2950.
471. Zmiana regulaminu 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. 2951.
472. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także
określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów,
jak również rozliczanie różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu w gminie Nowogrodziec –
Uchw., Nr 151, poz. 2975.
473. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (placówek) prowadzonych przez Gminę Karpacz – Uchw., Nr 152, poz. 2999.
474. Regulamin 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 155, poz. 3011.
475. 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 2005 – Uchw.,
Nr 155, poz. 3015.
476. Zmiana uchwały w sprawie powołania Gminnego Funduszu Stypendialnego w gminie Milicz – Uchw.,
Nr 155, poz. 3016.
477. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 159, poz. 3034.
478. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra – Uchw., Nr 159, poz. 3045.
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479. Zmiana uchwały w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych od roku szkolnego 2004/2005 i granic ich
obwodów w gminie miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 159, poz. 3046.
480. 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 167, poz. 3082.
481. Zasady przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Trzebnickiego kończących się maturą – Uchw., Nr 170, poz. 3124.
482. Zasady udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa obowiązujace w powiecie lubińskim w roku szkolnym 2005/2006 – Uchw.,
Nr 175, poz. 3178.
483. Zasady udzielania stypendiów dla studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa obowiązujace w powiecie lubińskim w roku akademickim 2005/2006 –
Uchw., Nr 175, poz. 3179.
484. Zmiana uchwały nr XXXIV/44/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim kończących się maturą – Uchw., Nr 175,
poz. 3180.
485. Ustalenie na rok 2005 regulaminów określających 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 175, poz. 3182.
486. Regulamin przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lwówek Śląski oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego – Uchw., Nr 175, poz. 3184.
487. Uchylenie uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXXIV/166/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób pełniących
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Uchw., Nr 175, poz. 3191.
488. 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 177, poz. 3206.
489. Zmiana uchwały nr XXV/153/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie
ustalenia zasad przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów – Uchw.,
Nr 177, poz. 3207.
490. 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 177, poz. 3208.
491. 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 177, poz. 3209.
492. Zmiana uchwały nr XVI/112/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów – Uchw., Nr 177, poz. 3210.
493. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w powiecie strzelińskim – Uchw., Nr 182,
poz. 3231.
494. Zmiana regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2005 rok w
powiecie lubańskim – Uchw., Nr 182, poz. 3232.
495. Określanie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
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miarowe 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 2005 – Uchw., Nr 182, poz. 3233.
496. Zmiana uchwały w sprawie określenia 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, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2005 –
Uchw., Nr 182, poz. 3234.
497. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób pełniących
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w gminie Wojcieszów – Uchw.,
Nr 182, poz. 3241.
498. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na
terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 182, poz. 3246.
499. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia gimnazjów, ustalenia sieci oraz granic ich obwodów na terenie
gminy Prusice – Uchw., Nr 182, poz. 3247.
500. Zmiana regulaminów określających wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób
obliczania 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 w gminie Prusice – Uchw., Nr 182, poz. 3248.
501. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających
w zakresie oświaty w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 182, poz. 3250.
502. Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 182, poz. 3251.
503. Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe – Uchw., Nr 189, poz. 3279.
504. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa – Uchw., Nr 189, poz. 3280.
505. Określenie granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju,
ul. Wojska Polskiego 23 – Uchw., Nr 189, poz. 3286.
506. Określenie w powiecie oławskim zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze, rozliczanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych – Uchw., Nr 198, poz. 3341.
507. Zmiana uchwały nr XXXIV/173/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubańskiego – Uchw., Nr 198, poz. 3342.
508. 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 198, poz. 3344.
509. Zmiana uchwały nr XXI/145/2004 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 października 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów – Uchw., Nr 198, poz. 3345.
510. Zmiana uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki –
Uchw., Nr 198, poz. 3346.
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511. Zmiana uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów – Uchw., Nr 198, poz. 3357.
512. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w powiecie ząbkowickim – Uchw., Nr 201, poz. 3368.
513. 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 201,
poz. 3369.
514. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 201, poz. 3380.
515. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów w powiecie milickim – Uchw., Nr 208, poz. 3400.
516. Zmiana uchwały w sprawie dodatków 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 208, poz. 3401.
517. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasady udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli obowiązujace w powiecie
złotoryjskim – Uchw., Nr 213, poz. 3421.
518. Zmiany w uchwale nr XXVI/134/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych
dla studentów – Uchw., Nr 213, poz. 3422.
519. Zmiany w uchwale nr XXVI/135/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie
zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego – Uchw., Nr 213, poz. 3423.
520. Zmiana uchwały nr XXXIV/45/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów – Uchw., Nr 213, poz. 3426.
521. Zmiana uchwały nr XXXIV/44/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim kończących się maturą – Uchw., Nr 213,
poz. 3427.
522. Regulamin przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w powiecie
milickim – Uchw., Nr 213, poz. 3428.
523. Ustalenie obowiązujacego w gminie Gaworzyce tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze – Uchw.,
Nr 213, poz. 3438.
524. Zmiana uchwały ustalającej plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich
obwodów w gminie Leśna – Uchw., Nr 215, poz. 3444.
525. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego – Uchw.,
Nr 216, poz. 3451.
526. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów powiatu jeleniogórskiego – Uchw., Nr 216, poz. 3452.
527. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w powiecie głogowskim – Uchw., Nr 216, poz. 3454.
528. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagrodno oraz określenie granic ich obwodów – Uchw., Nr 216, poz. 3462.

– 110 –
529. Zmiana uchwały w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkiego – Uchw., Nr 219, poz. 3467.
530. 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 219, poz. 3468.
531. Zmiana uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w powiecie zgorzeleckim – Uchw., Nr 220, poz. 3483.
532. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w powiecie dzierżoniowskim – Uchw., Nr 220, poz. 3485.
533. Ustalenie 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 w gminie Lądek Zdrój – Uchw., Nr 220, poz. 3492.
534. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym
pensum godzin w gminie Lądek Zdrój – Uchw., Nr 220, poz. 3493.
535. Zasady 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 Kotla, zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Uchw., Nr 226, poz. 3537
536. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenie granic ich obwodów
w gminie Domaniów – Uchw., Nr 227, poz. 3549.
537. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
studentów w powiecie zgorzeleckim – Uchw., Nr 228, poz. 3551.
538. Zmiana regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, z terenu powiatu zgorzeleckiego – Uchw.,
Nr 228, poz. 3552.
539. Zmiana regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów
z terenu Wrocławia – Uchw., Nr 228, poz. 3561.
540. Zmiana uchwały w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans
edukacyjnych dla uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia kończących się maturą –
Uchw., Nr 228, poz. 3562.
541. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w gminie Żukowice – Uchw., Nr 228, poz. 3567.
542. Zmiana regulaminu udzielania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywane szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w powiecie kamiennogórskim –
Uchw., Nr 230, poz. 3571.
543. Zasady udzielania stypendiów dla uczniów za ich osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz dla
uczniów – członków amatorskich zespołów artystycznych finansowanych przez Gminę Marcinowice za
ich osiągnięcia artystyczne – Uchw., Nr 230, poz. 3581.
544. Zmiana planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów w gminie Lubań – Uchw.,
Nr 230, poz. 3585.
545. Zmiana regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i palcówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego – Uchw., Nr 231, poz. 3586.
546. Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2006
– Uchw., Nr 232, poz. 3608
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547. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół
i placówek, których organem prowadzącym jest Powiat Trzebnicki – Uchw., Nr 232, poz. 3609.
548. Ustalenie w gminie Kąty Wrocławskie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2006 rok –
Uchw., Nr 232, poz. 3612.
549. Kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i palcówkach oświatowych na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 232, poz. 3613.
550. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w gminie Sobótka –
Uchw., Nr 232, poz. 3617.
551. Zmiana uchwały nr XVII/121/04 Rady Gminy Oleśnica w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktycznowychowawcze – Uchw., Nr 232, poz. 3625.
552. Określenie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków
oraz szczegółowy sposób obliczania 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 232, poz. 3626.
553. Zmiana uchwały nr XXIV/135/2004 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 października 2004 roku
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów – Uchw., Nr 234, poz. 3633.
554. Zmiana uchwały nr XXXV/212/05 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa – Uchw., Nr 234,
poz. 3634.
555. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIX/168/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 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 2005 rok – Uchw., Nr 235, poz. 3657.
556. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagoga w gminie Kunice – Uchw., Nr 235, poz. 3659.
557. 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 Żukowice – Uchw., Nr 236, poz. 3681.
558. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru zniżek oraz
ustalenie zwolnień w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub zastępujących
takich nauczycieli w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeradów
Zdrój – Uchw., Nr 238, poz. 3711.
559. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i psychologów
oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 238, poz. 3712.
560. Okreslenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego w gminie Grębocice – Uchw., Nr 238, poz. 3726.
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561. 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, w roku 2006 – Uchw., Nr 240, poz. 3749.
562. 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, szkołach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Miasto i Gminę Świerzawa w roku 2006 – Uchw., Nr 240, poz. 3750.
563. Zmiana regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, innych dodatków oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Kłodzki w roku 2005 – Uchw., Nr 242, poz. 3775.
564. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Miasto Wrocław – Uchw., Nr 242, poz. 3780
565. Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Oleśnica, dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy – Uchw., Nr 242, poz. 3782.
566. Regulamin wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Lądek Zdrój –
Uchw., Nr 242, poz. 3783.
567. Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady
jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotoryja – Uchw.,
Nr 242, poz. 3795.
568. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin w gminie Męcinka – Uchw., Nr 243, poz. 3811.
569. Ustalenie w gminie Prusice tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologa szkolnego –
Uchw., Nr 246, poz. 3884.
570. Zmiana uchwały nr VIII/57/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu
określającego zasady przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom gimnazjum mającego siedzibę na terenie gminy Borów – Uchw., Nr 246, poz. 3893.
571. Określenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w gminie Lądek Zdrój –
Uchw., Nr 261, poz. 4588.
572. Zmiana uchwały nr XXXIII/277/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie
ustalenia regulaminów określających wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia,
nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych – Uchw., Nr 262, poz. 4617.
573. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – Uchw.,
Nr 262, poz. 4626.
574. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Ciepłowody – Uchw., Nr 262, poz. 4635.
575. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasady udzielania i rozmiaru
zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne kierownicze stanowiska oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom i logopedom w Zespole
Szkół Samorządowych w Ciepłowodach – Uchw., Nr 262, poz. 4636.
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576. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
Powiatu Złotoryjskiego – Uchw., Nr 263, poz. 4645.
577. Ustalenie w gminie Twardogóra 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 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 263, poz. 4653.
578. Zmiana uchwały nr XXIV/283/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Polkowice w 2005 roku – Uchw., Nr 263, poz. 4663.
579. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym
w szkołach prowadzonych przez Gminę Polkowice, 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 263, poz. 4664.
580. Zmiana uchwały 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 263, poz. 4669.
581. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających
w zakresie oświaty w gminie Sulików – Uchw., Nr 263, poz. 4670.
582. Regulamin ustalający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę
Złotoryja – Uchw., Nr 263, poz. 4671.
583. Regulamin określający wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla – Uchw.,
Nr 263, poz. 4672.
584. Regulamin 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 263, poz. 4673.
585. 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 trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w powiecie strzelińskim – Uchw., Nr 264, poz. 4677.
586. Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w 2006 roku
w gminie Mietków – Uchw., Nr 264, poz. 4710.
587. Określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla innych pracowników pedagogicznych w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 265, poz. 4717.
588. Przyjęcie na 2006 rok stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za
wysługę lat, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, pracę
w trudnych warunkach dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Piława Górna – Uchw., Nr 266, poz. 4728.
589. Regulamin dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunki ich obliczania i wypłacania w gminie Radwanice – Uchw., Nr 266, poz. 4737.
590. Regulamin dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz warunki ich obliczania i wypłacania w gminie Pielgrzymka – Uchw., Nr 266, poz. 4739.
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591. Regulamin przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka na rok 2006 –
Uchw., Nr 266, poz. 4743.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
1.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Zgorzelec –
Uchw., Nr 7, poz. 203.

2.

Ustalenie opłaty administracyjnej na rok 2005 w gminie Góra – Uchw., Nr 8, poz. 223.

3.

Wprowadzenie niższej stawki opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w gminie Zawonia –
Uchw., Nr 8, poz. 240.

4.

Ustalenie wzoru formularzy w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy Twardogóra – Uchw., Nr 10, poz. 259.

5.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Milicz – Uchw.,
Nr 10, poz. 260.

6.

Zatwierdzenie wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji
w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jemielno –
Uchw., Nr 10, poz. 273.

7.

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok oraz ustalenie warunków zwolnień od
tego podatku w gminie Wińsko – Uchw., Nr 10, poz. 274.

8.

Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok oraz niektórych zwolnień i
obniżek w gminie Wińsko – Uchw., Nr 10, poz. 275.

9.

Zwolnienie od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w mieście
Bolesławiec – Uchw., Nr 12, poz. 317.

10. Zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Lubań – Uchw., Nr 19,
poz. 464.
11. Zarządzenie poboru w drodze inkasa: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego i podatku od
posiadania psów oraz zasady rozliczania się inkasentów i wynagradzania za inkaso w gminie Góra – Uchw.,
Nr 19, poz. 465.
12. Zmiana uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 w gminie Góra –
Uchw., Nr 19, poz. 466.
13. Określenie inkaseta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w gminie Międzybórz – Uchw.,
Nr 19, poz. 470.
14. Zmiana uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2005,
określenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek
opłaty administracyjnej i targowej w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 19, poz. 471.
15. Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Rudna –
Uchw., Nr 19, poz. 475.
16. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia inkasentów w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 19, poz. 476.
17. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w gminie
Malczyce – Uchw., Nr 19, poz. 477.
18. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłat targowych w Malczycach – Uchw., Nr 19, poz. 478.
19. Określenie wysokości opłaty prolongacyjnej w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 19, poz. 479.
20. Zmiana uchwały dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 19,
poz. 480.

– 115 –
21. Zmiana uchwały w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Ciepłowody –
Uchw., Nr 19, poz. 482.
22. Określenie wzorów formularzy na: podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny obowiązujących w gminie Jordanów Śląski – Uchw., Nr 19, poz. 484.
23. Zmiana uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 roku na obszarze
Gminy Czernica – Uchw., Nr 19, poz. 485.
24. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenie inkasentów w gminie Międzylesie – Uchw.,
Nr 21, poz. 494.
25. Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 21, poz. 495.
26. Zmiana uchwały w sprawie opłaty administracyjnej w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 21, poz. 496.
27. Ustalenie wysokości opłaty administracyjnej w gminie Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 35, poz. 803.
28. Ustalenie wysokości opłaty administracyjnej w gminie Sobótka – Uchw., Nr 35, poz. 804.
29. Zmiana uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. w gminie Szczytna –
Uchw., Nr 35, poz. 807.
30. Zmiana uchwały w sprawie preferencji podatkowych dla podmiotów gospodarczych, tworzących nowe
miejsca pracy na terenie gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 35, poz. 809.
31. Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 35, poz. 810.
32. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta i gminy Wołów – Uchw., Nr 35, poz. 811.
33. Ustalenie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w gminie Żukowice – Uchw., Nr 35, poz. 812.
34. Uchylenie uchwały Rady Gminy Gaworzyce nr XX/172/2001 z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 35, poz. 814.
35. Określenie wzorów deklaracji, formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego stosowanych na terenie gminy Miłkowice – Uchw., Nr 35, poz. 815.
36. Ustalenie inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso w gminie Miłkowice –
Uchw., Nr 35, poz. 816.
37. Zmiana uchwały w sprawie stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nieobjęte opłatą skarbową w gminie Osiecznica – Uchw., Nr 35, poz. 817.
38. Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności wykonywane przez podległe Radzie Gminy Dobroszyce organy – Uchw., Nr 35, poz. 820.
39. Zmiana uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 35,
poz. 821.
40. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej w gminie Janowice Wielkie – Uchw., Nr 35,
poz. 822.
41. Zmiana uchwały w sprawie powołania inkasentów oraz uchwalenia wysokości wynagrodzeń za inkaso
w gminie Paszowice – Uchw., Nr 35, poz. 823.
42. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
oraz niektórych zwolnień i obniżek w gminie Wińsko – Uchw., Nr 35, poz. 825.
43. Wprowadzenie zwolnienia od opłaty stałej za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 40,
poz. 903.
44. Opłata administracyjna w Mieście Lubin za czynności urzędowe związane z wydawaniem wypisów i wyrysów z planów miejscowych lub studium – Uchw., Nr 45, poz. 999.
45. Ustalenie opłaty administracyjnej w gminie Wojcieszów – Uchw., Nr 45, poz. 1004.
46. Wprowadzenie opłat administracyjnych za czynności urzędowe w gminie Dzierżoniów – Uchw., Nr 45,
poz. 1009.
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47. Pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w gminie Kotla – Uchw., Nr 45, poz. 1012.
48. Zmiana uchwały Rady Gminy w Grebocicach w sprawie stawek podatku od środków transportowych –
Uchw., Nr 45, poz. 1015.
49. Wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w gminie Polanica Zdrój – Uchw.,
Nr 49, poz. 1083.
50. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
podatku od posiadania psów na obszarze miasta Bolesławiec – Uchw., Nr 49, poz. 1084.
51. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości w gminie Olszyna – Uchw., Nr 49, poz. 1085.
52. Określenie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w gminie Olszyna –
Uchw., Nr 49, poz. 1086.
53. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na
terenie gminy Mirsk – Uchw., Nr 49, poz. 1087.
54. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2005 rok w gminie Wałbrzych – Uchw., Nr 49, poz. 1088.
55. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej w gminie Olszyna – Uchw., Nr 49, poz. 1100.
56. Zmiana uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy
Miękinia – Uchw., Nr 49, poz. 1101.
57. Określenie wysokości opłaty administracyjnej w gminie Gromadka – Uchw., Nr 49, poz. 1103.
58. Wprowadzenie zwolnień i obniżenie stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów niebędących przedsiębiorcami w gminie miejskiej Nowa Ruda – Uchw., Nr 50, poz. 1112.
59. Wprowadzenie opłaty administracyjnej w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 50, poz. 1126.
60. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków
oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Marcinowice – Uchw., Nr 50,
poz. 1127.
61. Określenie wysokości stawek i terminów płatności podatku od posiadania psów w gminie Kłodzko – Uchw.,
Nr 50, poz. 1133.
62. Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach zasady de minimis –
Uchw., Nr 58, poz. 1252.
63. Zmiana do uchwały nr XXI/71/04 Rady Gminy Niechlów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta za 1q dla celów obliczenia podatku rolnego oraz ustalenia podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów opłaty administracyjnej i opłaty targowej – Uchw., Nr 58, poz. 1260.
64. Zmiana uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso – Uchw., Nr 58, poz. 1262.
65. Zmiana uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie
miejskiej Chojnów – Uchw., Nr 60, poz. 1290.
66. Zwolnienie z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w gminie Piechowice – Uchw., Nr 60,
poz. 1292.
67. Zmiana uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie poboru
w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 61, poz. 1320.
68. Zmiana uchwały nr 99/XIX/2004 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie ustalenia
opłat administracyjnych za czynności urzędowe – Uchw., Nr 61, poz. 1325.
69. Ustalenie opłaty administracyjnej w gminie Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 61, poz. 1329.
70. Wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Męcinka – Uchw.,
Nr 61, poz. 1330.
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71. Opłata administracyjna w gminie Rudna – Uchw., Nr 61, poz. 1331.
72. Wprowadzenie zmian w uchwale nr XX/101/04 Rady Gminy Marciszów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów – Uchw., Nr 61, poz. 1332.
73. Ustalenie w gminie Lubomierz terminów rozliczenia inkasentów (sołtysów) z tytułu pobranych wpłat gotówkowych – Uchw., Nr 71, poz. 1536.
74. Opłata administracyjna w gminie Cieszków – Uchw., Nr 71, poz. 1552.
75. Ustalenie stawek opłaty targowej w gminie Borów, zasady ustalania i pobór oraz terminy płatności – Uchw.,
Nr 71, poz. 1553.
76. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w gminie
Krotoszyce – Uchw., Nr 71, poz. 1559.
77. Wprowadzenie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
w gminie Leśna – Uchw., Nr 75, poz. 1614.
78. Zmiana uchwały w sprawie wysokości i poboru opłaty targowej w gminie miejskiej Kłodzko – Uchw.,
Nr 75, poz. 1615.
79. Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w gminie
Strzegom – Uchw., Nr 75, poz. 1616.
80. Pobór w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenie inkasentów oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Podgórzyn – Uchw., Nr 75, poz. 1632.
81. Pobór w drodze inkasa opłaty targowej i podatku od posiadania psów na terenie gminy Podgórzyn – Uchw.,
Nr 75, poz. 1633.
82. Zmiana uchwały zarządzającej pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa
w gminie Stara Kamienica – Uchw., Nr 75, poz. 1642.
83. Zmiana uchwały nr XXIII/150/04 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty targowej – Uchw., Nr 77, poz. 1674.
84. Zmiana uchwały nr VI/38/03 Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie obniżenia i zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w przypadku utworzenia nowych, stałych miejsc pracy na terenie gminy Góra oraz innych zwolnień –
Uchw., Nr 77, poz. 1681.
85. Zmiana uchwały nr XIV/108/2000 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2000 r. dotyczącej ustalenia
opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności podatków stanowiących
dochody budżetu gminy – Uchw., Nr 77, poz. 1691.
86. Ustalenie w gminie Kłodzko wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników – Uchw., Nr 78,
poz. 1713.
87. Ustalenie opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru w gminie Leśna – Uchw.,
Nr 93, poz. 2037
88. Ustalenie pomocy publicznej udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy w formie
zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Ziębice – Uchw., Nr 93, poz. 2038.
89. Ustalenie opłaty administracyjnej w gminie Zawidów – Uchw., Nr 93, poz. 2043.
90. Zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej w gminie Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 93, poz. 2044.
91. Wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w gminie Szkalrska
Poręba – Uchw., Nr 93, poz. 2045.
92. Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych w gminie Szkalrska Poręba – Uchw., Nr 93, poz. 2047.
93. Zmiana uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2005 roku,
określenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek
opłaty administracyjnej i targowej w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 93, poz. 2048.
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94.

Ustalenie wysokości opłaty prolongacyjnej w gminie Żarów – Uchw., Nr 93, poz. 2049.

95.

Zmiana uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa w gminie Oława –
Uchw., Nr 93, poz. 2052.

96.

Wprowadzenie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców
w ramach pomocy de minimis w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 93, poz. 2053.

97.

Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce dla przedsiębiorców,
stanowiących pomoc de minimis – Uchw., Nr 93, poz. 2054.

98.

Zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom działającym na terenie gminy Świeradów Zdrój –
Uchw., Nr 102, poz. 2180

99.

Zmiana uchwały nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od posiadania psów oraz poboru podatku, wysokości kosztów inkasa i określenia inkasentów – Uchw., Nr 102, poz. 2181

100. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy miejskiej Zawidów realizujących nowe inwestycje – Uchw., Nr 102, poz. 2182.
101. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej w gminie Leśna – Uchw., Nr 102, poz. 2184.
102. Zmiana uchwały nr XXXVII/208/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu poboru – Uchw., Nr 102, poz. 2185.
103. Opłaty targowe na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej – Uchw., Nr 102, poz. 2188.
104. Zmiana uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/6/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa od osób fizycznych i innych jednostek, z wyjątkiem osób prawnych i państwowych jednostek niemających osobowości prawnej oraz wyznaczenie inkasentów i ich wynagrodzenia oraz zmiany
uchwały Rady Miejskiej nr XV/51/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych
stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2004 – Uchw., Nr 102,
poz. 2189.
105. Zmiana uchwały nr III/34/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XI/121/03 Rady Miasta Bolesławiec
z dnia 15 października 2003 r – Uchw., Nr 102, poz. 2190.
106. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XV/181/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie
stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru – Uchw., Nr 102, poz. 2192.
107. Zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielane w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Świebodzice – Uchw., Nr 102, poz. 2193.
108. Utrata mocy uchwały nr VIII/46/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Marcinowice – Uchw.,
Nr 102, poz. 2202.
109. Zwolnienie z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 105, poz. 2262.
110. Zwolnienie z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w gminie miejskiej
Lubań – Uchw., Nr 105, poz. 2274.
111. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek
opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Wołów – Uchw., Nr 111, poz. 2361.
112. Wprowadzenie opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie
skarbowej w gminie Wińsko – Uchw., Nr 111, poz. 2376.
113. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 111,
poz. 2377.
114. Zarządzenie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa
oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 111, poz. 2381.
115. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Miękinia –
Uchw., Nr 111, poz. 2383.
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116. Zarządzenie poboru podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów w gminie Niechlów –
Uchw., Nr 111, poz. 2384.
117. Zwolnienie z opłaty stałej – zgłoszenia dotyczącego zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
składanego w wyniku dokonanego z urzędu nazewnictwa ulic wsi Krzeszów w gminie Kamienna Góra –
Uchw., Nr 111, poz. 2386.
118. 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 116, poz. 2465.
119. Wyznaczenie terminów płatności podatków stanowiących dochody Gminy Zawonia dla inkasentów tych
podatków – Uchw., Nr 116, poz. 2466.
120. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej w gminie Świdnica – Uchw., Nr 120, poz. 2504.
121. Zmiana uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy
Środa Śląska – Uchw., Nr 127, poz. 2598.
122. Wprowadzenie opłaty administracyjnej w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 127, poz. 2599.
123. Program pomocy de minimis w gminie Strzelin – Uchw., Nr 127, poz. 2605.
124. Wprowadzenie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie
Gminy Strzelin nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami –
Uchw., Nr 127, poz. 2606.
125. Zmiana uchwały w sprawie innych zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Środa Śląska –
Uchw., Nr 127, poz. 2607.
126. Wprowadzenie na terenie gminy Malczyce opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej – Uchw., Nr 127, poz. 2613.
127. Zmiana uchwały w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 127, poz. 2614.
128. Zmiana uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa na terenie gminy Borów – Uchw., Nr 127, poz. 2615.
129. Zmiana uchwały Rady Gminy w Olszynie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 130, poz. 2630.
130. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej – Uchw., Nr 130, poz. 2633.
131. Wysokość dziennych stawek opłaty targowej w Szklarskiej Porębie – Uchw., Nr 130, poz. 2636.
132. Uchylenie uchwały nr XI/67/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17 października 2003 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe, stałe miejsca
pracy na terenie miasta Kowary – Uchw., Nr 130, poz. 2637.
133. Zmiana uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr III/18/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie poboru
w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego rolników oraz niektórych podatków i opłat lokalnych
– Uchw., Nr 130, poz. 2653.
134. Zmiana uchwały nr XXIX/229/05 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 130, poz. 2654.
135. Zmiana uchwały nr XXIX/230/05 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 130, poz. 2655.
136. Zmiany w uchwale nr XVIII/118/04 Rady Gminy Gromadka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Uchw., Nr 130, poz. 2662.
137. Zwolnienia od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w gminie Wiązów – Uchw., Nr 132,
poz. 2683.
138. Zmiana uchwały nr XV/108/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 135, poz. 2750.

– 120 –
139. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie opłaty targowej – Uchw., Nr 135, poz. 2751.
140. Wprowadzenie w gminie Szczawno Zdrój zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – Uchw., Nr 135, poz. 2756.
141. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie gminy Wałbrzych – Uchw., Nr 151, poz. 2970.
142. Ustalenie wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nieobjęte opłatą skarbową w gminie
miejskiej Bolesławiec – Uchw., Nr 151, poz. 2979.
143. Zmiana uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Brzeg Dolny – Uchw.,
Nr 151, poz. 2984.
144. Określenie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w gminie Bolesławiec –
Uchw., Nr 151, poz. 2990.
145. Zarzadzenie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za
inkaso w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 151, poz. 2991.
146. Zmiana uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 159,
poz. 3037.
147. Zasady sprzedaży towarów na targowisku oraz określenie zasad poboru i wysokości dziennych stawek
opłat targowych w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 159, poz. 3038.
148. Program Pomocy Publicznej w Ramach Zasady De Minimis w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 159,
poz. 3039.
149. Program pomocy publicznej na zatrudnienie w ramach wyłączeń grupowych w mieście Dzierżoniów –
Uchw., Nr 159, poz. 3040.
150. Program pomocy publicznej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach wyłączeń grupowych
w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 159, poz. 3041.
151. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Leśna realizujących nowe inwestycje – Uchw., Nr 159, poz. 3043.
152. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty
targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w mieście i gminie Świerzawa –
Uchw., Nr 159, poz. 3048.
153. Zwolnienie przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w gminie
Osiecznica – Uchw., Nr 159, poz. 3051.
154. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
na terenie gminy Osiecznica – Uchw., Nr 159, poz. 3052.
155. Zmiana uchwały w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy
Miękinia – Uchw., Nr 159, poz. 3053.
156. Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bardo – Uchw., Nr 167, poz. 3084.
157. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w gminie Przemków – Uchw., Nr 167,
poz. 3087.
158. Zasady ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie poboru
opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta w mieście Chojnów – Uchw., Nr 167, poz. 3089.
159. Ustalenie opłaty targowej w gminie Lubomierz – Uchw., Nr 167, poz. 3091.
160. Wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających działalność w zakresie produkcji, usług i handlu mających na celu utworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Przemków –
Uchw., Nr 167, poz. 3096.
161. Zmiana uchwały w sprawie pomocy publicznej udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Ziębice – Uchw., Nr 167,
poz. 3097.
162. Pobieranie opłaty targowej na wydzielonym targowisku na terenie miasta Prochowice – Uchw., Nr 167,
poz. 3106.
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163. Wprowadzenie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
w gminie Grębocice – Uchw., Nr 167, poz. 3107.
164. Program pomocy w zakresie zatrudnienia w ramach wyłączeń grupowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Miasto Świdnica – Uchw., Nr 169, poz. 3123.
165. Zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców na zatrudnienie w zakresie zwolnień z podatku
od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Wałbrzych
– Uchw., Nr 182, poz. 3235.
166. Zwolnienie z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w gminie miejskiej Lubin – Uchw., Nr 189, poz. 3282.
167. Pobór na terenie sołectw podatków stanowiących dochód Gminy Mściwojów w drodze inkasa oraz zasady
wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 193, poz. 3325.
168. Zwolnienie w gminie Polkowice od opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej i zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – Uchw., Nr 213,
poz. 3433.
169. Wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy miejskiej Lubin w ramach pomocy de minimis – Uchw.,
Nr 220, poz. 3486.
170. Przyjęcie programu pomocowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
na terenie gminy Syców – Uchw., Nr 220, poz. 3487.
171. Wprowadzenie zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w gminie
Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 224, poz. 3526.
172. Wprowadzenie zwolnień z opłat od zgłoszenia wpisu i zgłoszenia zmian wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej w gminie Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 227, poz. 3547.
173. Wprowadzenie opłaty administracyjnej w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 228, poz. 3554.
174. Wprowadzenie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas zorganizowanego przez
Gminę Wałbrzych na ternie Rynku III Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 6 grudnia do
24 grudnia 2005 r. – Uchw., Nr 236, poz. 3674.
175. Zmiana uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od
osób fizycznych, od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów w gminie
Marciszów – Uchw., Nr 236, poz. 3677.
176. Zmiana nazwy „opłata miejscowa” na „opłatę uzdrowiskową” w uchwale nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej
w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty
miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia –
Uchw., Nr 237, poz. 3686.
177. Zmiana uchwały nr XXIV/122/04 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 237, poz. 3687.
178. Zmiana uchwały nr VII/67/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Szczytna – Uchw., Nr 237, poz. 3690.
179. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru i wskazania inkasentów – Uchw., Nr 237, poz. 3691.
180. Zmiana uchwały nr XXX/245/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
wysokości i poboru opłaty targowej – Uchw., Nr 239, poz. 3731.
181. Określenie w mieście Jelenia Góra dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej – Uchw., Nr 239, poz. 3734.
182. Określenia w Szczawnie Zdroju wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 239, poz. 3736.
183. Wysokość opłaty administracyjnejw gminie Gromadka – Uchw., Nr 239, poz. 3740.
184. Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia w tym podatku w gminie Ziębice – Uchw., Nr 244,
poz. 3813.
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185. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 w gminie Niemcza – Uchw., Nr 244, poz. 3814.
186. Określenie wzorów deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz wzorów informacji
w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku leśnego stosowanych w gminie Niemcza – Uchw., Nr 244, poz. 3815.
187. Stawki podatku od posiadania psów w gminie Niemcza – Uchw., Nr 244, poz. 3816.
188. Ustalenie średniej ceny skupu 1q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2006 w gminie Niemcza –
Uchw., Nr 244, poz. 3817.
189. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna do wyliczenia podatku leśnego na rok 2006 w gminie Niemcza
– Uchw., Nr 244, poz. 3818.
190. Stawki podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Niemcza – Uchw.,
Nr 244, poz. 3819.
191. Ustalenie opłaty uzdrowiskowej w gminie Niemcza – Uchw., Nr 244, poz. 3820.
192. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Bardo – Uchw., Nr 244, poz. 3821.
193. Stawki opłaty targowej na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2006 – Uchw., Nr 244, poz. 3822.
194. Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów w roku 2006 – Uchw., Nr 244,
poz. 3823.
195. Stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2006 – Uchw., Nr 244,
poz. 3824.
196. Stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2006 – Uchw.,
Nr 244, poz. 3825.
197. Ustalenie wzorów formularzy deklaracji podatkowej stosowanych w gminie Międzybórz – Uchw.,
Nr 244, poz. 3826.
198. Określenie wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego
oraz leśnego stosowanych w gminie Milicz – Uchw., Nr 244, poz. 3827.
199. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Sobótka –
Uchw., Nr 244, poz. 3828.
200. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Syców – Uchw., Nr 244, poz. 3829.
201. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Syców – Uchw., Nr 244, poz. 3830.
202. Ustalenie wzorów deklaracji i informacji podatkowych stosowanych w gminie Syców – Uchw., Nr 244,
poz. 3831.
203. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna w gminie Trzebnica – Uchw., Nr 244, poz. 3832.
204. Ustalenie wzorów informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny stosowanych
w gminie Trzebnica – Uchw., Nr 244, poz. 3833.
205. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Ząbkowice
Śląskie – Uchw., Nr 244, poz. 3834.
206. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Prusice –
Uchw., Nr 244, poz. 3835.
207. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Oborniki
Śląskie – Uchw., Nr 245, poz. 3836.
208. Stawki podatku od nieruchomości w 2006 roku w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 245, poz. 3837.
209. Stawki podatku od posiadania psów w 2006 roku w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 245, poz. 3838.
210. Stawki opłaty targowej w gminie Łagiewniki – Uchw., Nr 245, poz. 3839.
211. Określenie wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego stosowanych w gminie Długołęka – Uchw.,
Nr 245, poz. 3840
212. Określenie wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego stosowanych w gminie Długołęka – Uchw.,
Nr 245, poz. 3841.
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213. Określenie wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości stosowanych w gminie Długołęka
– Uchw., Nr 245, poz. 3842.
214. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Długołęka – Uchw., Nr 245, poz. 3843.
215. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Długołęka – Uchw., Nr 245, poz. 3844.
216. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Długołęka – Uchw., Nr 245, poz. 3845.
217. Określenie wynagrodzenia w 2006 roku dla sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego,
od nieruchomości, leśnego oraz od posiadania psów – stanowiących dochody Gminy Kostomłoty –
Uchw., Nr 245, poz. 3846.
218. Ustalenie wysokości opłaty prolongacyjnej w roku 2006 od podatków stanowiących dochód budżetu
Gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 245, poz. 3847.
219. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 245, poz. 3848.
220. Stawki podatku od posiadania psów w gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 245, poz. 3849.
221. Ustalenie wzoru formularzy: deklaracja na podatek od nieruchomości, deklaracja na podatek rolny, deklaracja na podatek leśny stosowanych w gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 245, poz. 3850.
222. Stawki podatku rolnego w gminie Mietków – Uchw., Nr 245, poz. 3851.
223. Stawki podatku leśnego w gminie Mietków – Uchw., Nr 245, poz. 3852.
224. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Mietków –
Uchw., Nr 245, poz. 3853.
225. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Mietków – Uchw., Nr 245, poz. 3854.
226. Stawki i zwolnienia w podatku od środków transportowych na rok 2006 na terenie gminy Jordanów Śląski
– Uchw., Nr 245, poz. 3855.
227. Ustalenie wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości do celów podatkowych w gminie Krośnice – Uchw., Nr 245, poz. 3856.
228. Stawki podatku od posiadania psów, terminy płatności tego podatku i sposób jego poboru na rok 2006
w gminie Ciepłowody – Uchw., Nr 245, poz. 3857.
229. Stawki podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku na rok 2006 w gminie Ciepłowody – Uchw., Nr 245, poz. 3858.
230. Ustalenie ceny żyta dla celów podatkowych w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 245, poz. 3859.
231. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 245, poz. 3860.
232. Stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 245, poz. 3861.
233. Ustalenie opłaty targowej na terenie gminy Dziadowa Kłoda na rok 2006 – Uchw., Nr 245, poz. 3862.
234. Ustalenie ceny sprzedaży drewna dla celów podatkowych w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 245,
poz. 3863.
235. Ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny obowiązującego na terenie gminy Dziadowa
Kłoda – Uchw., Nr 245, poz. 3864.
236. Ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązującego na terenie gminy
Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 245, poz. 3865.
237. Ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny obowiązującego na terenie gminy Dziadowa
Kłoda – Uchw., Nr 245, poz. 3866.
238. Ustalenie średniej ceny skupu żyta oraz określenie wzorów formularzy podatkowych składanych przez
podmioty objęte obowiązkiem w podatku rolnym w gminie Dzierżoniów – Uchw., Nr 245, poz. 3867.
239. Przyjęcie kwoty stanowiącej średnia cenę sprzedaży drewna oraz określenie wzorów formularzy podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku leśnym w gminie Dzierżoniów –
Uchw., Nr 245, poz. 3868.
240. Zmiana uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Dzierżoniów – Uchw.,
Nr 245, poz. 3869.
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241. Określenie wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 246, poz. 3870.
242. Zwolnienia w mieście Bolesławiec przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis – Uchw., Nr 246, poz. 3872.
243. Ustalenie opłaty targowej w mieście Głogów – Uchw., Nr 246, poz. 3873.
244. Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy wiejskiej Zgorzelec realizujących nowe inwestycje – Uchw., Nr 246, poz. 3885.
245. Zmiana uchwały Rady Gminy w Wądrożu Wielkim w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych – Uchw., Nr 246, poz. 3886.
246. Zmiana uchwały Rady Gminy w Wądrożu Wielkim w sprawie ustalenia opłaty targowej – Uchw., Nr 246,
poz. 3887.
247. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w mieście Chojnów – Uchw., Nr 247, poz. 3911.
248. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Chojnów – Uchw., Nr 247, poz. 3912.
249. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w mieście Chojnów – Uchw., Nr 247, poz. 3913.
250. Wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości w mieście Chojnów –
Uchw., Nr 247, poz. 3914.
251. Wzory formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego w mieście Chojnów – Uchw.,
Nr 247, poz. 3915.
252. Zwolnienia w podatku od nieruchomości w gminie Syców – Uchw., Nr 247, poz. 3916.
253. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości w gminie
Ścinawa – Uchw., Nr 247, poz. 3917.
254. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Ścinawa –
Uchw., Nr 247, poz. 3918.
255. Określenie w gminie Ścinawa zasad poboru, płatności i ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty
targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 247, poz. 3919.
256. Ustalenie w gminie Ścinawa stawki podatku od posiadania psów, zasad poboru, ustalenie inkasentów oraz
wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 247, poz. 3920.
257. Wzory formularzy, dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 247, poz.
3921.
258. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku w mieście Złotoryja – Uchw.,
Nr 247, poz. 3922.
259. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Prochowice – Uchw., Nr 247, poz. 3923.
260. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Prochowice – Uchw., Nr 247,
poz. 3924.
261. Zmiana uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania
psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku – Uchw., Nr 247, poz. 3925.
262. Ustalenie opłaty targowej w gminie Wińsko – Uchw., Nr 247, poz. 3926.
263. Wysokość stawek i zwolnienia w podatku od środków transportowych w gminie Marcinowice – Uchw.,
Nr 247, poz. 3927.
264. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku w gminie Krotoszyce – Uchw.,
Nr 247, poz. 3928.
265. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 247, poz. 3929.
266. Zmiana uchwały Rady Gminy Krotoszyce w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku rolnego –
Uchw., Nr 247, poz. 3930.
267. Zmiana uchwały Rady Gminy Krotoszyce w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 247, poz. 3931.
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268. Zmiana uchwały Rady Gminy Krotoszyce w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku leśnego –
Uchw., Nr 247, poz. 3932.
269. Obniżenie w gminie Kunice ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – Uchw., Nr 247,
poz. 3933.
270. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Kunice – Uchw., Nr 247, poz. 3934.
271. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Kunice – Uchw., Nr 247, poz. 3935.
272. Wprowadzenie opłaty administracyjnej w gminie Kunice – Uchw., Nr 247, poz. 3936.
273. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Radwanice – Uchw., Nr 247, poz. 3937.
274. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Radwanice – Uchw., Nr 247, poz. 3938.
275. Wysokość stawek opłat administracyjnych w gminie Radwanice – Uchw., Nr 247, poz. 3939.
276. Wysokość stawek i zwolnienia od podatku od nieruchomości w gminie Żukowice – Uchw., Nr 247,
poz. 3940.
277. Obniżenie w gminie Żukowice średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania
podatku rolnego w 2006 roku – Uchw., Nr 247, poz. 3941.
278. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Żukowice – Uchw., Nr 247, poz. 3942.
279. Zmiana uchwały Rady Gminy Głogów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych – Uchw., Nr 247, poz. 3943.
280. Określenie w gminie Lubin wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – Uchw., Nr 247,
poz. 3944.
281. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w gminie Lubin
oraz zwolnienia z tego podatku – Uchw., Nr 247, poz. 3945.
282. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku w gminie Lubin – Uchw.,
Nr 247, poz. 3946.
283. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Pęcław – Uchw., Nr 247, poz. 3947.
284. Wysokość podatku od środków transportowychw gminie Pęcław – Uchw., Nr 247, poz. 3948.
285. Wysokość stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Chojnów – Uchw., Nr 247,
poz. 3949.
286. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Chojnów – Uchw., Nr 247, poz. 3950.
287. Określenie w gminie Gromadka wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – Uchw.,
Nr 247, poz. 3951.
288. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Gromadka – Uchw., Nr 247, poz. 3952.
289. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej do podstawy obliczenia podatku rolnego za 2006 rok na terenie
gminy Gromadka – Uchw., Nr 247, poz. 3953.
290. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Gromadka – Uchw., Nr 247, poz. 3954.
291. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Kotla – Uchw., Nr 247, poz. 3955.
292. Wysokość podatku od posiadania psów w gminie Kotla – Uchw., Nr 247, poz. 3956.
293. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Kotla – Uchw., Nr 247, poz. 3957.
294. Określenie w gminie Wądroże Wielkie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – Uchw.,
Nr 247, poz. 3958.
295. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Grębocice – Uchw., Nr 247, poz. 3959.
296. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Grębocice – Uchw., Nr 247, poz. 3960.
297. Zmiana uchwały Rady Gminy w Grębocicach w sprawie wzorów deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, rolny i leśny – Uchw., Nr 247, poz. 3961.
298. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Męcinka – Uchw., Nr 247, poz. 3962.
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299. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Brzeg Dolny – Uchw., Nr 248, poz. 3963.
300. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Brzeg Dolny – Uchw., Nr 248,
poz. 3964.
301. Określenie wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości stosowanych w gminie
Brzeg Dolny – Uchw., Nr 248, poz. 3965.
302. Określenie wzoru formularzy deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny stosowanych w gminie
Brzeg Dolny – Uchw., Nr 248, poz. 3966.
303. Określenie wzoru formularzy deklaracji i informacji o lasach na podatek leśny stosowanych w gminie
Brzeg Dolny – Uchw., Nr 248, poz. 3967.
304. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2006 w gminie Wąsosz – Uchw.,
Nr 248, poz. 3968.
305. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 248, poz. 3969.
306. Wysokość stawek opłaty targowej w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 248, poz. 3970.
307. Wysokość stawek opłaty administracyjnej w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 248, poz. 3971.
308. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2006 w gmine Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 248,
poz. 3972.
309. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2006 w gmine Kąty Wrocławskie –
Uchw., Nr 248, poz. 3973.
310. Wysokość podatku od posiadania psów w roku 2006 w gmine Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 248,
poz. 3974.
311. Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 248, poz. 3975.
312. Ustalenie opłaty targowej dziennej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2006 – Uchw.,
Nr 248, poz. 3976.
313. Ustalenie opłaty administracyjnej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w roku 2006 – Uchw.,
Nr 248, poz. 3977.
314. Wysokość podatku od posiadania psów w gminie Chocianów – Uchw., Nr 248, poz. 3978.
315. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz stawek procentowych wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych sołectw Gminy Chocianów dla inkasentów na 2006 rok –
Uchw., Nr 248, poz. 3979.
316. Wysokość podatku od środków transportowych w gminie Chocianów – Uchw., Nr 248, poz. 3980.
317. Zmiana wzorów deklaracji i informacji składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w gminie Chocianów – Uchw., Nr 248, poz. 3981.
318. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 w gminie Góra – Uchw., Nr 248,
poz. 3982.
319. Wysokość opłaty administracyjnej na rok 2006 w gminie Góra – Uchw., Nr 248, poz. 3983.
320. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Wołów – Uchw., Nr 248, poz. 3984.
321. Ustalenie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego stosowanych w gminie Wołów – Uchw., Nr 248, poz. 3985.
322. Zmiana uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta
i gminy Wołów – Uchw., Nr 248, poz. 3986.
323. Wysokość opłaty targowej w 2006 roku w gmine Złoty Stok – Uchw., Nr 248, poz. 3987.
324. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Milicz w 2006 roku – Uchw.,
Nr 248, poz. 3988.
325. Wysokość podatku od posiadania psów w 2006 roku w gminie Oborniki Ślaskie – Uchw., Nr 248,
poz. 3989.
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326. Wysokość podatku od środków transportowych w 2006 roku w gminie Oborniki Ślaskie – Uchw., Nr 248,
poz. 3990.
327. Zmiana uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych w gminie Trzebnica – Uchw., Nr 248, poz. 3991.
328. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gmine Prusice – Uchw., Nr 248, poz. 3992.
329. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2006 roku w gmine Prusice – Uchw., Nr 248,
poz. 3993.
330. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w gminie Paszowice – Uchw.,
Nr 248, poz. 3994.
331. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Paszowice – Uchw., Nr 248, poz. 3995.
332. Wysokość podatku od posiadania psów, zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności tego podatku
w gminie Paszowice – Uchw., Nr 248, poz. 3996.
333. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Rudna – Uchw., Nr 248, poz. 3997.
334. Wprowadzenie zwolnienia z podatku rolnego w gminie Rudna – Uchw., Nr 248, poz. 3998.
335. Wysokość stawki podatku od posiadania psów w gminie Rudna – Uchw., Nr 248, poz. 3999.
336. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Rudna – Uchw., Nr 248, poz. 4000.
337. Wysokość opłaty targowej w gminie Rudna – Uchw., Nr 248, poz. 4001.
338. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w gmine Warta
Bolesłwiecka – Uchw., Nr 248, poz. 4002.
339. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gmine Warta Bolesłwiecka – Uchw., Nr 248, poz. 4003.
340. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gmine Warta Bolesłwiecka – Uchw., Nr 248,
poz. 4004.
341. Ustalenie inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso w gminie Niechlów –
Uchw., Nr 248, poz. 4005.
342. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Cieszków –
Uchw., Nr 248, poz. 4006.
343. Wprowadzenie opłaty targowej, administracyjnej, jej pobór, termin płatności oraz wysokość stawek tej
opłaty w gminie Jemielno – Uchw., Nr 248, poz. 4007.
344. Wysokość stawek podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2006 roku oraz niektóre zwolnienia
i obniżki w gminie Jemielno – Uchw., Nr 248, poz. 4008.
345. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku w gminie Złotoryja – Uchw.,
Nr 248, poz. 4009.
346. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Miękinia – Uchw., Nr 248, poz. 4010.
347. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenie zwolnień od tego podatku w gminie Miękinia – Uchw., Nr 248, poz. 4011.
348. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Miękinia –
Uchw., Nr 248, poz. 4012.
349. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Ruja – Uchw., Nr 248, poz. 4013.
350. Wysokość stawki podatku od posiadania psów w gminie Ruja – Uchw., Nr 248, poz. 4014.
351. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Ruja –
Uchw., Nr 248, poz. 4015.
352. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w roku 2006 w gminie Stoszowice – Uchw.,
Nr 248, poz. 4016.
353. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w gminie Święta Katarzyna – Uchw.,
Nr 248, poz. 4017.
354. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Żórawina – Uchw., Nr 248, poz. 4018.
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355. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 249,
poz. 4021.
356. Wysokość stawek podatku od posiadania psów, terminy płatności i sposób jego poboru na terenie miasta
i gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4022.
357. Wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta i gminy Lądek
Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4023.
358. Określenie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości stosowanej na terenie miasta i gminy Lądek
Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4024.
359. Określenie wzoru deklaracji na podatek leśny stosowanej na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój – Uchw.,
Nr 249, poz. 4025.
360. Określenie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości stosowanej na terenie miasta i gminy
Lądek Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4026.
361. Określenie wzoru deklaracji na podatek rolny stosowanej na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój – Uchw.,
Nr 249, poz. 4027.
362. Określenie wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym stosowanych na terenie gminy Mieroszów – Uchw., Nr 249, poz. 4028.
363. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych na terenie gminy Stronie Ślaskie – Uchw., Nr 249, poz. 4029.
364. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Polanica Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4030.
365. Określenie wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w gminie Polanica Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4031.
366. Określenie cen skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w gminie Polanica Zdrój –
Uchw., Nr 249, poz. 4032.
367. Określenie ceny sprzedaży 1m³ drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego w gminie Polanica
Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4033.
368. Wysokość podatku od posiadania psów, zarządzenie poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów
i ich wynagrodzenia w gminie Polanica Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4034.
369. Wysokość stawek opłaty targowej, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów
i ich wynagrodzenia w gminie Polanica Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4035.
370. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Polanica Zdrój – Uchw., Nr 249,
poz. 4036.
371. Określenie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości stosowanych w gminie Radków – Uchw., Nr 249, poz. 4037.
372. Określenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w gminie Strzegom – Uchw., Nr 249,
poz. 4038.
373. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Strzegom – Uchw., Nr 249, poz. 4039.
374. Określenie średniej ceny drewna dla celów podatku leśnego w gminie Strzegom – Uchw., Nr 249,
poz. 4040.
375. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Strzegom – Uchw., Nr 249, poz. 4041.
376. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2006 –
Uchw., Nr 249, poz. 4042.
377. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska na
rok 2006 – Uchw., Nr 249, poz. 4043.
378. Wysokość rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2006
– Uchw., Nr 249, poz. 4044.
379. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości stosowanych na terenie gminy Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 249, poz. 4045.
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380. Zmiana uchwały dotyczącej opłat targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej –
Uchw., Nr 249, poz. 4046.
381. Wysokość stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 249,
poz. 4047.
382. Wysokość stawek opłaty targowej na 2006 rok w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 249, poz. 4048.
383. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 249,
poz. 4049.
384. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 249,
poz. 4050.
385. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości stosowanych w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 249, poz. 4051.
386. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny stosowanych
w gminie Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4052.
387. Określenie wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny stosowanych w gminie
Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 249, poz. 4053.
388. Określenie wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących przedmioty opodatkowania
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stosowanych w gminie Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 249, poz. 4054.
389. Wysokość stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz stawka opłaty targowej i określenie inkasentów opłaty targowej na 2006 rok w gminie Marcinowice – Uchw., Nr 249, poz. 4055.
390. Wysokość stawki w podatku od posiadania psów w 2006 roku w gminie Marcinowice – Uchw., Nr 249,
poz. 4056.
391. Określenie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej w gminie Marcinowice – Uchw., Nr 249, poz. 4057.
392. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Marcinowice
– Uchw., Nr 249, poz. 4058.
393. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Dobromierz – Uchw., Nr 249, poz. 4059.
394. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Dobromierz – Uchw., Nr 249,
poz. 4060.
395. Ustalenie wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości stosowanych w gminie Lewin
Kłodzki – Uchw., Nr 249, poz. 4061.
396. Ustalenie wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny stosowanych w gminie Lewin Kłodzki –
Uchw., Nr 249, poz. 4062.
397. Ustalenie wzorów deklaracji i informacji na podatek rolny stosowanych w gminie Lewin Kłodzki –
Uchw., Nr 249, poz. 4063.
398. Zmiana wzorów informacji i deklaracji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości stosowanych
w gminie Walim – Uchw., Nr 249, poz. 4064.
399. Ustalenie wzorów formularzy dla podatników podatku leśnego stosowanych w mieście Zgorzelec –
Uchw., Nr 250, poz. 4065.
400. Ustalenie wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego stosowanych w mieście Zgorzelec –
Uchw., Nr 250, poz. 4066.
401. Ustalenie wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości stosowanych w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 250, poz. 4067.
402. Wysokość i pobór podatku od posiadania psów w mieście Jelenia Góra – Uchw., Nr 250, poz. 4068.
403. Określenie dziennych stawek opłaty miejscowej w mieście Jelenia Góra – Uchw., Nr 250, poz. 4069.
404. Zmiana uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w mieście Jelenia
Góra – Uchw., Nr 250, poz. 4070.
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405. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 250, poz. 4071.
406. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 250,
poz. 4072.
407. Wysokość i pobór podatku od posiadania psów na terenie miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 250,
poz. 4073.
408. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Kowary – Uchw., Nr 250, poz. 4074.
409. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Kowary – Uchw., Nr 250, poz. 4075.
410. Wysokość stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Kowary – Uchw., Nr 250, poz. 4076.
411. Zmiana uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w gminie
Lubomierz – Uchw., Nr 250, poz. 4077.
412. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Lubomierz – Uchw., Nr 250, poz. 4078.
413. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Lubomierz – Uchw., Nr 250, poz. 4079.
414. Ustalenie stawki podatku od posiadania psów w gminie Lubomierz – Uchw., Nr 250, poz. 4080.
415. Ustalenie dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Karpacza – Uchw., Nr 250, poz. 4081.
416. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Karpacza – Uchw., Nr 250, poz. 4082.
417. Określenie stawek dziennych opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w
gminie Leśna – Uchw., Nr 250, poz. 4083.
418. Zarządzenie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w gminie Leśna – Uchw., Nr 250, poz. 4084.
419. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Leśna – Uchw., Nr 250, poz. 4085.
420. Wysokość stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Leśna, termin płatności oraz sposób jego
poboru – Uchw., Nr 250, poz. 4086.
421. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 250, poz. 4087.
422. Wysokość stawek opłaty miejscowej w gminie Szklarska Poręba – Uchw., Nr 250, poz. 4088.
423. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 250, poz. 4089.
424. Wysokość stawek podatków od środków transportowych w gminie Mirsk – Uchw., Nr 250, poz. 4090.
425. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Piechowice – Uchw., Nr 250, poz. 4091.
426. Wysokość opłaty miejscowej w gminie Piechowice – Uchw., Nr 250, poz. 4092.
427. Wysokość stawek opłaty targowej na terenie miasta Piechowice – Uchw., Nr 250, poz. 4093.
428. Wysokość stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Piechowice – Uchw., Nr 250, poz. 4094.
429. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok w gminie Wleń – Uchw., Nr 250, poz. 4095.
430. Wysokość i pobór podatku od posiadania psów w gminie Wleń – Uchw., Nr 250, poz. 4096.
431. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Wleń – Uchw., Nr 250, poz. 4097.
432. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie zwolnień z tych podatków w gminie
Osiecznica – Uchw., Nr 250, poz. 4098.
433. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Osiecznica –
Uchw., Nr 250, poz. 4099.
434. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 250, poz. 4100.
435. Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 250, poz. 4101.
436. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Bolesławiec – Uchw., Nr 250, poz.
4102.
437. Określenie wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym stosowanych
na obszarze gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 250, poz. 4103.
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438. Zmiana wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
stosowanych na obszarze gminy Czarny Bór – Uchw., Nr 250, poz. 4104.
439. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości w gminie Świdnica – Uchw., Nr 250, poz. 4105.
440. Wysokość stawek w podatku od środków transportowych w gminie Świdnica – Uchw., Nr 250, poz.
4106.
441. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Świdnica – Uchw., Nr 250, poz. 4107.
442. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Osiecznica – Uchw., Nr 250, poz. 4108.
443. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Janowice Wielkie – Uchw., Nr 250, poz. 4109.
444. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Janowice Wielkie – Uchw., Nr 250, poz.
4110.
445. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji w celu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stosowanych w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 250, poz. 4111.
446. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 250, poz. 4112.
447. Ustalenie inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia dla poboru podatku od nieruchomości oraz łącznego
zobowiązania pieniężnego (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) w drodze inkasa w gminie Mysłakowice – Uchw., Nr 250, poz. 4113.
448. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Platerówka
na 2006 rok – Uchw., Nr 250, poz. 4114.
449. Wysokość stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenie zwolnień z tego podatku
w gminie Platerówka – Uchw., Nr 250, poz. 4115.
450. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Platerówka – Uchw., Nr 250, poz. 4116.
451. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Kamienna Góra – Uchw., Nr 250, poz. 4117.
452. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Kamienna Góra – Uchw., Nr 250,
poz. 4118.
453. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Kamienna Góra – Uchw., Nr 250, poz. 4119.
454. Określenie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru następujących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego stosowanych w gminie Kamienna Góra – Uchw., Nr 250, poz. 4120.
455. Wysokość opłaty targowej na terenie gminy Bardo – Uchw., Nr 251, poz. 4121.
456. Określenie wzorów informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Jelcz-Laskowice –
Uchw., Nr 251, poz. 4122.
457. Wysokość rocznych stawek oraz zwolnienia w podatku od środków transportowych na 2006 rok w gminie
Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 251, poz. 4123.
458. Wprowadzenie zwolnień w podatku leśnym w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 251, poz. 4124.
459. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stosowanych w gminie Piława Górna
– Uchw., Nr 251, poz. 4125.
460. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna do wyliczenia podatku leśnego na 2006 rok w gminie Piława
Górna – Uchw., Nr 251, poz. 4126.
461. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta do wyliczenia podatku rolnego na 2006 rok w gminie Piława Górna –
Uchw., Nr 251, poz. 4127.
462. Ustalenie ceny skupu 1q żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Twardogóra na 2006 rok – Uchw., Nr 251, poz. 4128.
463. Wysokość opłat administracyjnych za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej na obszarze gminy Twardogóra na 2006 rok – Uchw., Nr 251, poz. 4129.
464. Zarządzenie poboru podatków stanowiących dochody gminy w formie inkasa pieniężnego, określenie
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2006 rok na obszarze gminy Twardogóra –
Uchw., Nr 251, poz. 4130.
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465. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok na obszarze gminy Twardogóra –
Uchw., Nr 251, poz. 4131.
466. Wysokość podatku od posiadania psów na 2006 rok na obszarze gminy Twardogóra – Uchw., Nr 251,
poz. 4132.
467. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw.,
Nr 251, poz. 4133.
468. Przyjęcie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej dla celów ustalenia podatku
leśnego na rok 2006 w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 251, poz. 4134.
469. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 i zwolnienia od tego podatku w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 251, poz. 4135.
470. Wysokość stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty targowej oraz sposób
poboru i wysokość prowizji na 2006 rok w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 251, poz. 4136.
471. Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok
w gminie Pieszyce – Uchw., Nr 251, poz. 4137.
472. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gmine Strzelin – Uchw., Nr 251, poz. 4138.
473. Wysokość stawek podatku od posiadania psów, terminy płatności i sposób jego poboru oraz zwolnienia
z tego podatku na terenie miasta i gminy Strzelin – Uchw., Nr 251, poz. 4139.
474. Wysokość opłaty administracyjnej na terenie miasta i gminy Strzelin – Uchw., Nr 251, poz. 4140.
475. Zasady ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej na
terenie gminy Strzelin – Uchw., Nr 251, poz. 4141.
476. Określenie wzoru formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny stosowanych w gminie
Oleśnica – Uchw., Nr 251, poz. 4142.
477. Określenie wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na
podatek od nieruchomości stosowanych w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 251, poz. 4143.
478. Określenie wzoru formularza informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny stosowanych w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 251, poz. 4144.
479. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 251, poz. 4145.
480. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2006 w gminie
Zawonia – Uchw., Nr 251, poz. 4146.
481. Określenie wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach stosowanych
w gminie Borów – Uchw., Nr 251, poz. 4147.
482. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006 w gminie
Borów – Uchw., Nr 251, poz. 4148.
483. Wysokość stawek podatku od posiadania psów, terminy płatności oraz zasady jego ustalenia i poboru
w gminie Borów – Uchw., Nr 251, poz. 4149.
484. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw.,
Nr 251, poz. 4150.
485. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku w gminie Dzierżoniów
– Uchw., Nr 251, poz. 4151.
486. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 251, poz. 4152.
487. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości
na 2006 rok w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 251, poz. 4153.
488. Ustalenie ceny drewna stanowiącego podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Kobierzyce w 2006 roku – Uchw., Nr 251, poz. 4154.
489. Określenie wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
stosowanych na obszarze gminy Kobierzyce w 2006 roku – Uchw., Nr 251, poz. 4155.
490. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 251, poz. 4156.
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491. Zastosowanie ulgi w podatku rolnym w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 251, poz. 4157.
492. Zmiana wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych stosowanych w gminie Kondratowice –
Uchw., Nr 251, poz. 4158.
493. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2006 w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 251,
poz. 4159.
494. Wysokość podatku od posiadania psów na rok 2006, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego
podatku w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 251, poz. 4160.
495. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok w gminie Wińsko – Uchw., Nr 251, poz. 4161.
496. Wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2006 roku w gminie Wińsko – Uchw., Nr 251,
poz. 4162.
497. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w gminie Wińsko – Uchw., Nr 251,
poz. 4163.
498. Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny stosowanych w gminie
Wińsko – Uchw., Nr 251, poz. 4164.
499. Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości stosowanych w gminie Wińsko – Uchw., Nr 251, poz. 4165.
500. Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny stosowanych w gminie Wińsko –
Uchw., Nr 251, poz. 4166.
501. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Malczyce – Uchw., Nr 251, poz. 4167.
502. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Malczyce – Uchw., Nr 251, poz. 4168.
503. Ustalenie opłat targowych w Malczycach – Uchw., Nr 251, poz. 4169.
504. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Malczyce –
Uchw., Nr 251, poz. 4170.
505. Ustalenie stawek opłaty miejscowej w Olszynie – Uchw., Nr 252, poz. 4171.
506. Ustalenie opłaty administracyjnej w Olszynie – Uchw., Nr 252, poz. 4172.
507. Zarządzenie poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna –
Uchw., Nr 252, poz. 4173.
508. Określenie wysokości i poboru podatku od posiadania psów w gminie Olszyna – Uchw., Nr 252,
poz. 4174.
509. Określenie dziennych stawek opłaty targowej w gminie Olszyna – Uchw., Nr 252, poz. 4175.
510. Określenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Olszyna – Uchw., Nr 252, poz. 4176.
511. Zmiany w uchwale nr VIII/58/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej – Uchw., Nr 252, poz. 4177.
512. Zmiany w uchwale nr VIII/59/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej – Uchw., Nr 252, poz. 4178.
513. Zmiany w uchwale nr VIII/62/2005 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej – Uchw., Nr 252, poz. 4179.
514. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenie zwolnień z tych
podatków w gminie Olszyna – Uchw., Nr 252, poz. 4180.
515. Ustalenie w mieście Dzierżoniów stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na rok
2006 – Uchw., Nr 252, poz. 4181.
516. Określenie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu
jego poboru oraz zwolnień z tego podatku na rok 2006 w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 252, poz.
4182.
517. Ustalenie średniej ceny skupu 1q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2006 w mieście Dzierżoniów
– Uchw., Nr 252, poz. 4183.
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518. Ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 w mieście Dzierżoniów – Uchw.,
Nr 252, poz. 4184.
519. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących
podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym – Uchw.,
Nr 252, poz. 4185.
520. Określenie wysokości stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na terenie gminy Mirsk –
Uchw., Nr 252, poz. 4186.
521. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252,
poz. 4187.
522. Zwolnienia z podatku od środków transportowych w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4188.
523. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4189.
524. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4190.
525. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4191.
526. Ustalenie ceny 1q żyta przyjętego jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4192.
527. Inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4193.
528. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXII/218/04 z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczącej
określenia wzoru formularzy na podatek leśny – Uchw., Nr 252, poz. 4194.
529. Wzór formularzy na podatek od nieruchomości w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4195.
530. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXII/220/04 z dnia 15 listopada 2004 r. dotyczącej
określenia wzoru formularzy na podatek rolny – Uchw., Nr 252, poz. 4196.
531. Stawki opłaty targowej w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4197.
532. Inkaso opłaty targowej w gminie Żmigród – Uchw., Nr 252, poz. 4198.
533. Stawki podatku od środków transportowych w w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 253, poz. 4199.
534. Stawki oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 253,
poz. 4200.
535. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Lubawka – Uchw., Nr 253, poz. 4201
536. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Lubawka – Uchw., Nr 253, poz. 4202.
537. Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski –
Uchw., Nr 253, poz. 4203.
538. Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na
terenie miasta i gminy Lwówek Śląski – Uchw., Nr 253, poz. 4204.
539. Określenie stawek podatku od środków transportowych na 2006 na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski
– Uchw., Nr 253, poz. 4205.
540. Wysokość i pobór podatku od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski – Uchw.,
Nr 253, poz. 4206.
541. Określenie w gminie Lwówek Śląski wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – Uchw.,
Nr 253, poz. 4207.
542. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 w mieście Kamienna Góra – Uchw., Nr 253, poz. 4208.
543. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 w mieście Kamienna Góra – Uchw.,
Nr 253, poz. 4209.
544. Stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 w mieście Kamienna Góra – Uchw., Nr 253, poz. 4210.
545. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Nowogrodziec – Uchw., Nr 253, poz. 4211.
546. Określenie dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Zawidowa – Uchw., Nr 253, poz. 4212.
547. Wysokość podatku od posiadania psów na obszarze miasta Zawidowa – Uchw., Nr 253, poz. 4213.
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548. Stawki podatku od nieruchomości na obszarze miasta Zawidowa – Uchw., Nr 253, poz. 4214.
549. Stawki podatku od środków transportowych na obszarze miasta Zawidowa – Uchw., Nr 253, poz. 4215.
550. Stawki podatku od nieruchomości na obszarze miasta Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4216.
551. Stawki podatku od środków transportowych w mieście Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4217.
552. Podatek od posiadania psów w mieście Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4218.
553. Przyjęcie wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4219.
554. Wysokość stawki opłaty administracyjnej w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 253, poz. 4220.
555. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 253,
poz. 4221.
556. Wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 253, poz. 4222.
557. Wysokość stawki podatku od posiadania psów w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 253, poz. 4223.
558. Wysokość stawek opłaty targowej w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 253, poz. 4224.
559. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Bolesławiec – Uchw., Nr 253,
poz. 4225.
560. Określenie w gminie Bogatynia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – Uchw.,
Nr 253, poz. 4226.
561. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 253, poz. 4227.
562. Podatek od posiadania psów w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 253, poz. 4228.
563. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 253,
poz. 4229.
564. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 253, poz. 4230.
565. Obniżenie ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sulików
na 2006 – Uchw., Nr 253, poz. 4231.
566. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Sulików – Uchw., Nr 253, poz. 4232.
567. Określenie w gminie Sulików wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – Uchw., Nr 253,
poz. 4233.
568. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia w gminie Sulików od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej – Uchw., Nr 253, poz. 4234.
569. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia od podatku w gminie Jeżów Sudecki – Uchw.,
Nr 253, poz. 4235.
570. Określenie stawek podatku od środków transportowych w gminie Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 253,
poz. 4236.
571. Wysokość i pobór podatku od posiadania psów w gminie Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 253, poz. 4237.
572. Podatek od środków transportowych w gminie Podgórzyn – Uchw., Nr 253, poz. 4238.
573. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Stara Kamienica – Uchw.,
Nr 253, poz. 4239.
574. Opłata administracyja w gminie Stara Kamienica – Uchw., Nr 253, poz. 4240.
575. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Stara Kamienica – Uchw., Nr 253, poz. 4241.
576. Określenia w gminie Stara Kamienica wzorów deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek leśny,
na podatek rolny, oraz informacji: o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych –
Uchw., Nr 253, poz. 4242.
577. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4243.
578. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w gminie Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4244.
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579. Ustalenie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku w gminie Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4245.
580. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Lubań –
Uchw., Nr 253, poz. 4246.
581. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie gminy
Lubań – Uchw., Nr 253, poz. 4247.
582. Ustalenie ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawa do naliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Zgorzelec – Uchw., Nr 253, poz. 4248.
583. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 253, poz. 4249.
584. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 253,
poz. 4250.
585. Zwolnienia z podatku od nieruchomości w mieście Bolesławiec – Uchw., Nr 254, poz. 4251.
586. Zmiana uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XL/389/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 254, poz. 4252.
587. Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach wyłączeń grupowych – inwestycje – Uchw., Nr 254, poz. 4253.
588. Program pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach zasady de minimis
– Uchw., Nr 254, poz. 4254.
589. Zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielane w ramach pomocy de minimis w gminie Żarów –
Uchw., Nr 254, poz. 4255.
590. Stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 254, poz. 4256.
591. Cena skupu 1q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 rok w gminie Duszniki Zdrój –
Uchw., Nr 254, poz. 4257.
592. Średnia cena sprzedaży drewna jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2006 rok w gminie Duszniki
Zdrój – Uchw., Nr 254, poz. 4258.
593. Stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok w gminie Mieroszów – Uchw., Nr 254,
poz. 4259.
594. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 254, poz. 4260.
595. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 254,
poz. 4261.
596. Podatek od posiadania psów w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 254, poz. 4262.
597. Określanie w gminie Stronie Śląskie stawki opłaty targowej oraz zasady poboru opłaty targowej w drodze
inkasa – Uchw., Nr 254, poz. 4263.
598. Pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w gminie Stronie Śląskie – Uchw., Nr 254, poz. 4264.
599. Podatek od środków transportowych w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 254, poz. 4265.
600. Opłata targowa w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 254, poz. 4266.
601. Określenie w gminie Międzylesie formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego – Uchw., Nr 254, poz. 4267.
602. Podatek od nieruchomości w gminie Radków – Uchw., Nr 254, poz. 4268.
603. Podatek od posiadania psów w gminie Radków – Uchw., Nr 254, poz. 4269.
604. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Radków – Uchw., Nr 254, poz. 4270.
605. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Świebodzice – Uchw., Nr 254, poz. 4271.
606. Wysokość stawek w podatku od środków transportowych na rok 2006 w gminie Świebodzice – Uchw.,
Nr 254, poz. 4272.
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607. Zwolnienie w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie
gminy Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 254, poz. 4273.
608. Zmiana uchwały nr XXIII/160/04 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego – Uchw., Nr 254, poz. 4274.
609. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Pieńsk – Uchw., Nr 254, poz. 4275.
610. Stawki podatków od środków transportowych w gminie Pieńsk – Uchw., Nr 254, poz. 4276.
611. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 254, poz. 4277.
612. Wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w gminie Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 254, poz. 4278.
613. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 254,
poz. 4279.
614. Zmiana uchwały nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 254, poz. 4280.
615. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości na rok 2006 w gminie Środa Śląska – Uchw., Nr 254,
poz. 4281.
616. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 w gminie Środa Śląska – Uchw.,
Nr 254, poz. 4282.
617. Wysokość stawek w podatku od posiadania psów na rok 2006 w gminie Środa Ślaska – Uchw., Nr 254,
poz. 4283.
618. Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2006 – Uchw.,
Nr 254, poz. 4284.
619. Zmiana uchwały nr XLII/266/2005 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Bierutów na rok 2006 – Uchw.,
Nr 254, poz. 4285.
620. Stawki podatkowe w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 254, poz. 4286.
621. Średnia cena skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 254,
poz. 4287.
622. Średnia ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku rolnego w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 254,
poz. 4288.
623. Wysokośc i pobór opłaty targowej w mieście Kłodzko – Uchw., Nr 254, poz. 4289.
624. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujący na terenie miejskiej gminy Kłodzko –
Uchw., Nr 254, poz. 4290.
625. Wzór deklaracji na podatek rolny obowiązujący na terenie miejskiej gminy Kłodzko – Uchw., Nr 254,
poz. 4291.
626. Wzór deklaracji na podatek leśny obowiązujący na terenie miejskiej gminy Kłodzko – Uchw., Nr 254,
poz. 4292.
627. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnenia w tym podatku w gminie Sobótka –
Uchw., Nr 254, poz. 4293.
628. Cena skupu 1q żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2006 rok w gminie Szczytna – Uchw.,
Nr 254, poz. 4294.
629. Średnia ceny sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2006 rok
w gminie Szczytna – Uchw., Nr 254, poz. 4295.
630. Ustalenie w gminie Szczytna wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 254, poz. 4296.
631. Podatek od środków transportowych w gminie Walim – Uchw., Nr 254, poz. 4297.
632. Zmiany w uchwale nr XVI/103/04 Rady Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy – Uchw., Nr 254, poz. 4298.
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633. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Lubina – Uchw., Nr 255,
poz. 4299.
634. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze miasta
Lubina – Uchw., Nr 255, poz. 4300.
635. Ustalenie w mieście Lubin wzorów deklaracji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości,
rolnego i leśnego – Uchw., Nr 255, poz. 4301.
636. Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Ścinawa w ramach pomocy de minimis – Uchw., Nr 255, poz. 4302.
637. Stawki podatku od środków transportowych na obszarze gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 255,
poz. 4303.
638. Opłaty targowe w gminie Węgliniec – Uchw., Nr 255, poz. 4304.
639. Oplata administracyjna w gminie Węgliniec – Uchw., Nr 255, poz. 4305.
640. Ustalenie opłaty targowej i miejsc targowych na terenie miasta Boguszów-Gorce na rok 2006 – Uchw.,
Nr 255, poz. 4306.
641. Określenie stawek podatku od posiadania psów na rok 2006, terminów płatności oraz poboru i zwolnienia
z tego podatku na terenie miasta Boguszowa-Gorc – Uchw., Nr 255, poz. 4307.
642. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Przemków – Uchw., Nr 255, poz. 4308.
643. Wysokość stawek podatku od posiadania psów oraz określenie zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wynagrodzenia za inkaso w gminie Przemków – Uchw., Nr 255, poz. 4309.
644. Stawki podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku w gminie Przemków – Uchw., Nr 255,
poz. 4310.
645. Stawki podatku od posiadania psów w mieście Legnica – Uchw., Nr 255, poz. 4311.
646. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – Uchw.,
Nr 255, poz. 4312.
647. Inkaso podatków rolnego i od nieruchomości w mieście Legnica – Uchw., Nr 255, poz. 4313.
648. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz określenie w mieście Legnica formularzy na podatek
od nieruchomości – Uchw., Nr 255, poz. 4314.
649. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Legnica – Uchw., Nr 255, poz. 4315.
650. Program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie miasta Legnicy –
Uchw., Nr 255, poz. 4316.
651. Stawki podatku od środków transportu w gminie Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 255, poz. 4317.
652. Zmiana uchwały nr XXVIII/50/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 255, poz. 4318.
653. Zmiana uchwały nr XXVIII/52/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku rolnego – Uchw., Nr 255,
poz. 4319.
654. Zmiana uchwały nr XXVIII/53/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie wzorów formularzy służących do wymiaru i poboru podatku leśnego – Uchw., Nr 255,
poz. 4320.
655. Wysokość stawki podatku od posiadania psów, zarządzanie poboru w drodze inkasa, ustalenie zasad poboru i terminu płatności tego podatku w gminie Prusice – Uchw., Nr 255, poz. 4321.
656. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Kobierzyce – Uchw.,
Nr 255, poz. 4322.
657. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Jemielno – Uchw., Nr 255, poz. 4323.
658. Określenie w gminie Kłodzko wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników
– Uchw., Nr 255, poz. 4324.
659. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Lubin – Uchw., Nr 255, poz. 4325.
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660. Podatek od posiadania psów w gminie Lubin – Uchw., Nr 255, poz. 4326.
661. Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 r. w gminie Siekierczyn – Uchw.,
Nr 255, poz. 4327.
662. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2006 r. w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 255, poz. 4328.
663. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 255, poz. 4329.
664. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 255, poz. 4330.
665. Wysokość stawek oraz zasady ustalania i poboru podatku od posiadania psa na 2006 rok w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 255, poz. 4331.
666. Zmiana uchwały nr III/13/02 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok – Uchw., Nr 255, poz. 4332.
667. Ustalenie stawek dziennych opłaty targowej, zasady poboru i wysokość wynagrodzenia za inkaso w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 255, poz. 4333.
668. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej w gminie Gromadka – Uchw., Nr 255, poz. 4334.
669. Wysokość stawki podatku od posiadania psów w gminie Krośnice – Uchw., Nr 255, poz. 4335.
670. Podatek od nieruchomości w 2006 roku w gminie Marciszów – Uchw., Nr 255, poz. 4336.
671. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Marciszów – Uchw., Nr 255, poz. 4337.
672. Zmiana uchwały Rady Gminy w Wądrożu Wielkim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych – Uchw., Nr 255, poz. 4338.
673. Wysokość opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody na 2006 rok – Uchw., Nr 255, poz. 4339.
674. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2006 r. w gminie
Jerzmanowa – Uchw., Nr 255, poz. 4340.
675. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 255, poz.
4341.
676. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Legnickie Pole – Uchw., Nr 255, poz. 4342.
677. Określenie w gminie Męcinka stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenie zwolnień
w zakresie tego podatku – Uchw., Nr 255, poz. 4343.
678. Określenie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w mieście Jelenia Góra – Uchw., Nr 256, poz. 4344.
679. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 256, poz. 4345.
680. Wysokość stawek i zasady ustalania podatku od nieruchomości na terenie gminy Bardo – Uchw., Nr 256,
poz. 4346.
681. Stawki podatków i opłat lokalnych w gminie Góra na rok 2006 – Uchw., Nr 256, poz. 4347.
682. Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku w gminie Leśna – Uchw., Nr 256,
poz. 4348.
683. Stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok w gminie Piława Górna – Uchw., Nr 256, poz. 4349.
684. Ustalenie w gminie Środa Śląska ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
rok 2006 – Uchw., Nr 256, poz. 4350.
685. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 256, poz. 4351.
686. Stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy Milicz w roku 2006 – Uchw., Nr 256, poz. 4352.
687. Wysokość podatków i opłat lokalnych w gminie Sobótka – Uchw., Nr 256, poz. 4353.
688. Wysokość podatku od nieruchomości w gminie Twardogóra – Uchw., Nr 256, poz. 4354.
689. Stawki podatku od nieruchomości na obszarze gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 256, poz. 4355.
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690. Średnia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok w gminie Nowogrodziec – Uchw.,
Nr 256, poz. 4356.
691. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku w gminie Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 256, poz. 4357.
692. Ustalenie w gminie Bolków wzorów informacji i deklaracji – Uchw., Nr 256, poz. 4358.
693. Wysokość stawek oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości w gminie Strzelin – Uchw., Nr 256,
poz. 4359.
694. Wzór obowiazującego w gminie Jawor formularza informacji w sprawie podatku od posiadania psa –
Uchw., Nr 256, poz. 4360.
695. Określenie w gminie Jawor wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok, zasady ustalania
i poboru oraz terminy płatności tego podatku – Uchw., Nr 256, poz. 4361.
696. Określenie w gminie Jawor stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz wprowadzenie zwolnień
w tym podatku – Uchw., Nr 256, poz. 4362.
697. Wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w gminie Jawor – Uchw., Nr 256,
poz. 4363.
698. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 256, poz. 4364.
699. Zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Wojcieszów dla przedsiębiorców w ramach
pomocy de minimis – Uchw., Nr 256, poz. 4365.
700. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2006 roku w gminie
Łagiewniki – Uchw., Nr 256, poz. 4366.
701. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2006 rok oraz zwolnienia od tych podatków w gminie Czarny Bór –
Uchw., Nr 256, poz. 4367.
702. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia od podatku w gminie Cieszków – Uchw.,
Nr 256, poz. 4368.
703. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Dobroszyce – Uchw., Nr 256, poz. 4369.
704. Podatek od nieruchomości w gminie Siekierczyn – Uchw., Nr 256, poz. 4370.
705. Stawki podatku od nieruchomości w 2006 roku w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 256, poz. 4371.
706. Podatek od posiadania psów w 2006 roku w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 256, poz. 4372.
707. Podatek od środków transportowych w 2006 roku w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 256, poz. 4373.
708. Stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok na terenie gminy Jordanów Śląski – Uchw., Nr 256,
poz. 4374.
709. Wysokośc stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie gminy Krośnice w 2006 r. –
Uchw., Nr 256, poz. 4375.
710. Wysokość stawek opłaty targowej w gminie Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 256, poz. 4376.
711. Stawki podatków i opłat lokalnych oraz cena 1q żyta do ustalenia stawki podatku rolnego na obszarze
gminy Zawonia na 2006 rok – Uchw., Nr 256, poz. 4377.
712. Ustalenie na obszarze gminy Zawonia opłaty administracyjnej na 2006 rok, terminu płatności oraz sposobu jej poboru – Uchw., Nr 256, poz. 4378.
713. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia przedmiotowe od tego podatku w gminie
Borów – Uchw., Nr 256, poz. 4379.
714. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Ciepłowody – Uchw., Nr 256, poz. 4380.
715. Określenie w gminie Dzierżoniów stawek podatku od nieruchomości i określenie wzorów formularzy
podatkowych składanych przez podmioty objęte obowiązkiem w podatku od nieruchomości oraz podatku
od posiadania psów – Uchw., Nr 256, poz. 4381.
716. Zwolnienia w podatku od nieruchomości w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 256, poz. 4382.
717. Podatek od posiadania psów w gminie Męcinka – Uchw., Nr 256, poz. 4383
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718. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Żórawina – Uchw., Nr 256, poz. 4384.
719. Pobór opłaty uzdrowiskowej w roku 2006 w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 257, poz. 4385.
720. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 w gminie Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 257,
poz. 4386.
721. Określenie w gminie Kąty Wrocławskie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych –
Uchw., Nr 257, poz. 4387.
722. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 257, poz. 4388.
723. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowice nr XLII/256/2005 z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 257, poz. 4389.
724. Wysokość podatku od posiadania psów na 2006 rok w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 257,
poz. 4390.
725. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowice nr XLII/259/2005 z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok – Uchw., Nr 257,
poz. 4391.
726. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w mieście Głogów – Uchw., Nr 257, poz. 4392.
727. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Głogów – Uchw., Nr 257, poz. 4393.
728. Wysokość stawek oraz zasady poboru podatku od posiadania psów w mieście Głogów – Uchw., Nr 257,
poz. 4394.
729. Wysokość stawek opłaty targowej oraz sposób jej poboru na targowisku w Górze na rok 2006 – Uchw.,
Nr 257, poz. 4395.
730. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 w gminie Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 257,
poz. 4396.
731. Opłata administracyjna w gminie Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 257, poz. 4397.
732. Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2006 w gminie Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 257,
poz. 4398.
733. Podatek od nieruchomości w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 257, poz. 4399.
734. Podatek od posiadania psów w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 257, poz. 4400.
735. Podatek od środków transportowych w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 257, poz. 4401.
736. Opłaty administracyjne za czynności urzędowe w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 257, poz. 4402.
737. Opłaty miejscowa i uzdrowiskowa w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 257, poz. 4403.
738. Opłata targowa w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 257, poz. 4404.
739. Średnia ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego w gminie Bystrzyca Kłodzka –
Uchw., Nr 257, poz. 4405.
740. Średnia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw.,
Nr 257, poz. 4406.
741. Tryb i warunki zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 257, poz. 4407.
742. Stawki podatku od nieruchomości oraz sposób poboru i wysokość prowizji w gminie Bielawa – Uchw.,
Nr 257, poz. 4408.
743. Średnia cena skupu żyta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok w gminie Bielawa –
Uchw., Nr 257, poz. 4409.
744. Średnia cena sprzedaży drewna jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na 2006 rok w gminie Bielawa – Uchw., Nr 257, poz. 4410.
745. Wysokość stawek podatku od posiadania psów, terminy płatności tego podatku i sposób jego poboru oraz
zwolnienia z tego podatku w gminie Bielawa – Uchw., Nr 257, poz. 4411.
746. Wysokość dziennych stawek opłat targowych w gminie Bielawa – Uchw., Nr 257, poz. 4412.
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747. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Bielawa – Uchw., Nr 257, poz. 4413.
748. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 257, poz. 4414.
749. Stawki podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie zwolnień w tym podatku w gminie Kudowa Zdrój
– Uchw., Nr 257, poz. 4415.
750. Stawki opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa Zdrój, termin płatności i sposób jej poboru – Uchw.,
Nr 257, poz. 4416.
751. Ustalenie w gminie Kudowa Zdrój wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – Uchw., Nr 257, poz. 4417.
752. Podatki i opłaty lokalne na rok 2006 w gminie Kostomłoty – Uchw., Nr 257, poz. 4418.
753. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej w gminie Kostomłoty – Uchw., Nr 257, poz. 4419.
754. Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku w gminie Kamieniec Ząbkowicki –
Uchw., Nr 257, poz. 4420.
755. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 257, poz. 4421.
756. Podatek od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Kamieniec Ząbkowicki –
Uchw., Nr 257, poz. 4422.
757. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenie warunków zwolnień od tego podatku w gminie Jemielno – Uchw., Nr 257, poz. 4423.
758. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 257, poz. 4424.
759. Wysokość stawek podatku od środków transportu na 2006 rok w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 257,
poz. 4425.
760. Podatek od posiadania psów i sposób jego poboru na terenie gminy Jordanów Śląski – Uchw., Nr 257,
poz. 4426.
761. Cena sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Krośnice w 2006 roku – Uchw., Nr 257, poz. 4427.
762. Cena skupu żyta przyjmowana do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Krośnice w 2006 roku –
Uchw., Nr 257, poz. 4428.
763. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia od podatku na terenie gminy Krośnice – Uchw.,
Nr 257, poz. 4429.
764. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 257,
poz. 4430.
765. Wysokość stawek podatku leśnego na terenie gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 257, poz. 4431.
766. Wysokość stawek podatku rolnego na terenie gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 257, poz. 4432.
767. Wprowadzenie opłat administracyjnych za czynności urzędowe na terenie gminy Kamienna Góra –
Uchw., Nr 257, poz. 4433.
768. Cena 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kobierzyce
w 2006 roku – Uchw., Nr 257, poz. 4434.
769. Określenie na rok 2006 obowiązujących na obszarze gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów, wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z tych podatków, a także określenie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów – Uchw., Nr 257,
poz. 4435.
770. Stawki podatku od środków transportowych w 2006 roku na obszarze gminy Czernica – Uchw., Nr 257,
poz. 4436.
771. Zasady ustalania, pobór oraz termin płatności i wysokość stawek opłaty targowej na terenie gminy Czernica – Uchw., Nr 257, poz. 4437.
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772. Zarządzenie poboru podatku do nieruchomości, od posiadania psów, leśnego i rolnego, od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy Czernica w roku 2006 oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – Uchw., Nr 257, poz. 4438.
773. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów oraz zwolnienia z tych podatków na
rok 2006 w gminie Mieroszów – Uchw., Nr 258, poz. 4439.
774. Podatek od nieruchomości w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 258, poz. 4440.
775. Zwolnienia w podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w gminie
Międzylesie – Uchw., Nr 258, poz. 4441.
776. Podatek rolny w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 258, poz. 4442.
777. Średnia cena sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 258,
poz. 4443.
778. Opłata administracyjna w gminie Międzylesie – Uchw., Nr 258, poz. 4444.
779. Wysokośc dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i ich wynagrodzenia w gminie Polanica Zdrój – Uchw., Nr 258, poz. 4445.
780. Stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok w gminie Piława Górna – Uchw., Nr 258,
poz. 4446.
781. Stawki opłaty targowej na 2006 rok w gminie Piława Górna – Uchw., Nr 258, poz. 4447.
782. Wysokość stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok w gminie Piława Górna – Uchw., Nr 258,
poz. 4448.
783. Cena żyta dla celów podatkowych w gminie Milicz – Uchw., Nr 258, poz. 4449.
784. Cena drewna dla celów podatkowych w gminie Milicz – Uchw., Nr 258, poz. 4450.
785. Podatek od posiadania psów w gminie Milicz – Uchw., Nr 258, poz. 4451.
786. Podatek od nieruchomości w gminie Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 258, poz. 4452.
787. Wysokość stawek podatku od posiadanych środków transportowych w gminie Piechowice – Uchw.,
Nr 258, poz. 4453.
788. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Nowogrodziec – Uchw., Nr 258, poz. 4454.
789. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości w mieście Oława – Uchw., Nr 258, poz. 4455.
790. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w mieście Oława – Uchw.,
Nr 258, poz. 4456.
791. Stawki opłaty targowej na terenie miasta Oława – Uchw., Nr 258, poz. 4457.
792. Średnia cena skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2006 na terenie miasta
Oława – Uchw., Nr 258, poz. 4458.
793. Stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Oława, termin płatności oraz sposób jego poboru
w 2006 roku – Uchw., Nr 258, poz. 4459.
794. Określenie obowiązujacych w mieście Oława wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych –
Uchw., Nr 258, poz. 4460.
795. Podatek od środków transportowych w mieście Oleśnica – Uchw., Nr 258, poz. 4461.
796. Podatek od nieruchomości na terenie miasta Oleśnica – Uchw., Nr 258, poz. 4462.
797. Zmiana uchwały nr XXIV/197/04 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis – Uchw., Nr 258, poz. 4463.
798. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Polkowice – Uchw., Nr 258, poz. 4464.
799. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Polkowice – Uchw., Nr 258, poz. 4465.
800. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2006 w gminie Polkowice – Uchw., Nr 258, poz. 4466.
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801. Ustalenie w gminie Polkowice wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników – Uchw.,
Nr 258, poz. 4467.
802. Ustalenie ceny 1q żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prusice
– Uchw., Nr 258, poz. 4468.
803. Określenie w gminie Niechlów podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku
od posiadania psów, opłaty administracyjnej i opłaty targowej – Uchw., Nr 258, poz. 4469.
804. Stawki podatku od nieruchomości w gminie Mietków – Uchw., Nr 258, poz. 4470.
805. Podatek od posiadania psów w gminie Mietków – Uchw., Nr 258, poz. 4471.
806. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Pielgrzymka – Uchw., Nr 258, poz. 4472.
807. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Pielgrzymka – Uchw., Nr 258,
poz. 4473.
808. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Pielgrzymka – Uchw., Nr 258, poz. 4474.
809. Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie gminy Pielgrzymka – Uchw.,
Nr 258, poz. 4475.
810. Tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej w gminie Miękinia – Uchw., Nr 258, poz. 4476.
811. Zwolnienia od podatku od nieruchomości w gminie Miękinia – Uchw., Nr 258, poz. 4477.
812. Wysokość stawek podatku od posiadania psów, zasady ustalania, pobór i terminy płatności tego podatku
oraz wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w gminie Miękinia – Uchw., Nr 258, poz. 4478.
813. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na terenie gminy Miękinia – Uchw., Nr 258, poz. 4479.
814. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Miłkowice – Uchw., Nr 258, poz. 4480.
815. Wysokość stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości w gminie Miłkowice – Uchw., Nr 258,
poz. 4481.
816. Wysokość podatku od nieruchomości i zwolnienia od tego podatku na terenie gminy Przeworno na
2006 rok – Uchw., Nr 258, poz. 4482.
817. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku na 2006 rok na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 258, poz. 4483.
818. Wysokość podatku od posiadania psów oraz zwolnienia na 2006 rok na terenie gminy Przeworno –
Uchw., Nr 258, poz. 4484.
819. Wysokość opłaty targowej na 2006 rok na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 258, poz. 4485.
820. Wzór formularza informacji o gruntach i wzór formularza deklaracji na podatek rolny obowiązujący na
terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 258, poz. 4486.
821. Wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujący na terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 258, poz. 4487.
822. Wzór formularza informacji o lasach oraz wzór formularza deklaracji na podatek leśny obowiązujacy na
terenie gminy Przeworno – Uchw., Nr 258, poz. 4488.
823. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w gminie Oława – Uchw.,
Nr 258, poz. 4489.
824. Określenie w gminie Oława wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym – Uchw., Nr 258, poz. 4490.
825. Wysokość stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku w gminie Oława – Uchw.,
Nr 258, poz. 4491.
826. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Oława – Uchw., Nr 258, poz. 4492.
827. Podatek od nieruchomości i podatek od posiadania psów w gminie Nowa Ruda – Uchw., Nr 258,
poz. 4493.
828. Wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Lądek Zdrój – Uchw., Nr 259, poz. 4494.
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829. Stawki podatku od środków transportowych w gminie Wąsosz – Uchw., Nr 259, poz. 4495.
830. Stawki podatku od środków transportowych i zwolnienia w tym podatku w gminie Ziębice – Uchw.,
Nr 259, poz. 4496.
831. Opłata miejscowa w gminie Radków – Uchw., Nr 259, poz. 4497.
832. Opłata administracyjna w gminie Świebodzice – Uchw., Nr 259, poz. 4498.
833. Ustalenie w gminie Środa Śląska ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na
rok 2006 – Uchw., Nr 259, poz. 4499.
834. Wysokość podatków i opłat lokalnych w gminie Złoty Stok – Uchw., Nr 259, poz. 4500.
835. Zmiana uchwały nr XXXIV/216/2005 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 23 listopada 2005 r. w
sprawie ustalenia wysokości podatków i opat lokalnych na 2006 rok – Uchw., Nr 259, poz. 4501.
836. Wysokość stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w gminie Szczytna – Uchw., Nr 259,
poz. 4502.
837. Wysokość stawek podatku od posiadania psów w gminie Szczytna – Uchw., Nr 259, poz. 4503.
838. Stawki oraz zwolnienia w podatku od nieruchomości w gminie Szczytna – Uchw., Nr 259, poz. 4504.
839. Stawki opłaty targowej w gminie Szczytna – Uchw., Nr 259, poz. 4505.
840. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w mieście Wałbrzych – Uchw., Nr 259, poz. 4506.
841. Inne zwolnienia od podatku od nieruchomości w mieście Wałbrzych – Uchw., Nr 259, poz. 4507.
842. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Wałbrzych – Uchw., Nr 259, poz. 4508.
843. Określenie w mieście Wałbrzych 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 – Uchw., Nr 259, poz. 4509.
844. Ustalenie w mieście Wałbrzych wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenie zasad ustalania
i poboru oraz terminu płatności podatku i zwolnień z podatku – Uchw., Nr 259, poz. 4510.
845. Określenie w mieście Wałbrzych wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny – Uchw., Nr 259, poz. 4511.
846. 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 2006 roku – Uchw.,
Nr 259, poz. 4512.
847. Określenie w mieście Wałbrzych zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty
administracyjnej za czynności urzędowe – Uchw., Nr 259, poz. 4513.
848. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Świdnica – Uchw., Nr 259, poz. 4514.
849. Ustalenie ceny 1m³ drewna do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Żmigród – Uchw., Nr 259,
poz. 4515.
850. Zmiana uchwały nr XXXI/269/04 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na obszarze miasta i gminy Strzelin – Uchw.,
Nr 259, poz. 4516.
851. Wysokość stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatkowych w gminie Żarów – Uchw., Nr 259,
poz. 4517.
852. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Żarów – Uchw., Nr 259,
poz. 4518.
853. Wysokość podatku od posiadania psów w gminie Żarów – Uchw., Nr 259, poz. 4519.
854. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w mieście Wrocław – Uchw., Nr 259, poz. 4520.
855. Zmiana uchwały nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych
zwolnień od podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 259, poz. 4521.
856. Określenie w mieście Wrocław wzorów formularzy w podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 259,
poz. 4522.
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857. Określenie w mieście Wrocław wzorów formularzy w podatku leśnym – Uchw., Nr 259, poz. 4523.
858. Określenie w mieście Wrocław wzorów formularzy w podatku rolnym – Uchw., Nr 259, poz. 4524.
859. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w mieście Wrocław – Uchw., Nr 259, poz. 4525.
860. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie Wiązów – Uchw., Nr 259, poz. 4526.
861. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Wiązów – Uchw., Nr 259, poz. 4527.
862. Wysokość opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wiązów – Uchw., Nr 259, poz. 4528.
863. Wysokość stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy Wiązów – Uchw., Nr 259,
poz. 4529.
864. Opłata administracyjna za czynności urzędowe w gminie Wiązów – Uchw., Nr 259, poz. 4530.
865. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Udanin – Uchw., Nr 259, poz. 4531.
866. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Udanin – Uchw., Nr 259, poz. 4532.
867. Obniżenie ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego w gminie Udanin – Uchw.,
Nr 259, poz. 4533.
868. Wysokość ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 259,
poz. 4534.
869. Określenie w gminie Zagrodno wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, leśny i rolny – Uchw.,
Nr 259, poz. 4535.
870. Obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Zagrodno – Uchw., Nr 259, poz. 4536.
871. Określenia w gminie Zawonia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
i leśny oraz wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
– Uchw., Nr 259, poz. 4537.
872. Wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku w gminie Święta Katarzyna – Uchw., Nr 259, poz. 4538.
873. Wysokość stawki podatku od posiadania psów w gminie Święta Katarzyna – Uchw., Nr 259, poz. 4539.
874. Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych w gminie Walim – Uchw., Nr 259, poz. 4540.
875. Ustalenie w gminie Żórawina stawek podatku od posiadania psów, określenie zasad ustalania i poboru,
terminu płatności oraz zwolnień od tego podatku – Uchw., Nr 259, poz. 4541.
876. Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych w gminie Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 259, poz. 4542.
877. Wysokość stawek podatku od nieruchomości w gminie Domaniów – Uchw., Nr 259, poz. 4543.
878. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w gminie Domaniów – Uchw., Nr 259, poz. 4544.
879. Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Strzelin – Uchw., Nr 260,
poz. 4546.
880. Program pomocowy dla przedsiębiorców tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy –
Uchw., Nr 260, poz. 4547.
881. Ustalenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
w gminie Sobótka – Uchw., Nr 260, poz. 4549.
882. Wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 260, poz. 4552.
883. Zmiana 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 – Uchw., Nr 260, poz. 4553.
884. Programu pomocy publicznej w ramach zasady de minimis w gminie Bielawa – Uchw., Nr 260,
poz. 4562.
885. Ustalenie dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka – Uchw., Nr 260, poz. 4565.
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886. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od
podatku od nieruchomości w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 260, poz. 4568.
887. Wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w gminie Łagiewniki – Uchw.,
Nr 260, poz. 4569.
888. Zmiana uchwały Rady Gminy Żórawina nr VII/28/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie tymczasowej lokalizacji targowiska na terenie wsi Żórawina, ustalenia stawki opłaty targowej oraz inkasa opłaty
targowej – Uchw., Nr 260, poz. 4570.
889. Zmiana uchwały nr XXI/109/04 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatków
i opłat lokalnych na rok 2005 w gminie Kostomłoty – Uchw., Nr 260, poz. 4571.
890. Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w gminie Święta
Katarzyna – Uchw., Nr 260, poz. 4572.
891. Wprowadzenie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej
w gminie Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 260, poz. 4579.
892. Zmiana w uchwale Rady Miasta Piechowice nr 216/XLI/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych – Uchw., Nr 261, poz. 4599.
893. Określenie na rok 2006 obowiązujących na obszarze gminy Czernica zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości – Uchw., Nr 261, poz. 4609.
894. Zmiana uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w 2006 r. na obszarze
gminy Czernica – Uchw., Nr 261, poz. 4610.
895. Zmiany do uchwały nr XXII/115/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie
zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od
osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – Uchw.,
Nr 262, poz. 4637.
896. Wprowadzenie w mieście Wałbrzych zwolnień z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej i zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie – Uchw., Nr 263, poz. 4656.
897. Określenie w mieście Złotoryja wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – Uchw.,
Nr 263, poz. 4666.
898. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień od tego podatku – Uchw., Nr 263, poz. 4667.
899. Zmiana uchwały Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku – Uchw., Nr 263, poz. 4675.
900. Zwolnienie z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Lubań – Uchw.,
Nr 264, poz. 4694.
901. Program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Złotoryja –
Uchw., Nr 265, poz. 4723.
902. Określenie zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Duszniki Zdrój tworzących nowe miejsca pracy – Uchw., Nr 266, poz. 4727.
903. Wprowadzenie inkasa opłaty targowej na 2006 rok w gminie Piława Górna – Uchw., Nr 266, poz. 4729.
904. Zmiana uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych w gminie Piława Górna – Uchw.,
Nr 266, poz. 4730.
905. Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Góra – Uchw., Nr 266, poz. 4732.
906. Zmiana uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym
podatku w gminie Ziębice – Uchw., Nr 266, poz. 4734.
907. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym
podatku w gminie Ziębice – Uchw., Nr 266, poz. 4735.
908. Zmiana uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości w gminie Chojnów – Uchw., Nr 266, poz. 4740.

– 148 –
909. Ustalenie opłaty administracyjnej na 2006 rok w gminie Czarny Bór – Uchw., Nr 266, poz. 4741.
910. Zmiana uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w gminie Grębocice – Uchw., Nr 266,
poz. 4742.
911. Ustalenie wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników stosowanych w gminie Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 266, poz. 4744.
912. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w gminie Radwanice
– Uchw., Nr 266, poz. 4745.

POMOC SPOŁECZNA
1.

Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w powiecie średzkim – Uchw., Nr 1, poz. 1.

2.

Określenie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców
oraz opiekunów prawnych lub kuratorów dysponujących dochodami dziecka z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie głogowskim – Uchw., Nr 1, poz. 2.

3.

Określenie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Lądek Zdrój –
Uchw., Nr 1, poz. 4.

4.

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Lądek Zdrój – Uchw., Nr 1, poz. 5.

5.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bardzie – Uchw., Nr 1, poz. 11.

6.

Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w gminie Nowogrodziec – Uchw.,
Nr 1, poz. 12.

7.

Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania w gminie Nowogrodziec – Uchw., Nr 1, poz. 13.

8.

Określenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –
Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Złotoryi – Uchw., Nr 1,
poz. 17.

9.

Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej – Uchw., Nr 1,
poz. 20.

10. Określenie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalanie i tryb pobierania odpłatności za usługi
opiekuńcze w gminie Radków – Uchw., Nr 1, poz. 21.
11. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w gminie Radków – Uchw., Nr 1,
poz. 22.
12. Określenie zasad świadczenia usług opiekuńczych i odpłatności za nie w gminie Ziębice – Uchw., Nr 1,
poz. 27.
13. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 1, poz. 34.
14. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
w gminie Kamienna Góra – Uchw., Nr 1, poz. 35.
15. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat w gminie Kamienna Góra –
Uchw., Nr 1, poz. 36.
16. Określenie szczegółowych warunków 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, jak również tryb ich pobierania w gminie Ruja – Uchw., Nr 1, poz. 38.
17. Określenie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki
okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu w gminie Ruja – Uchw., Nr 1, poz. 39.

– 149 –
18. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui – Uchw., Nr 1, poz. 40.
19. Określenie wysokości, szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Ruja – Uchw., Nr 1, poz. 41.
20. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 1, poz. 42.
21. Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
gminy Borów w odniesieniu do żywienia – Uchw., Nr 1, poz. 44.
22. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Borów – Uchw., Nr 1, poz. 45.
23. Określenie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie kamiennogórskim – Uchw., Nr 2, poz. 64.
24. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie – Uchw., Nr 2, poz. 66.
25. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w mieście Lubin – Uchw., Nr 2,
poz. 67.
26. Określenie szczegółowych warunków 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, jak również tryb ich pobierania w mieście Lubinie – Uchw., Nr 2, poz. 68.
27. Określenie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
trybu ich pobierania oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w gminie Niemcza –
Uchw., Nr 2, poz. 76.
28. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce – Uchw., Nr 2, poz. 84.
29. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach – Uchw., Nr 2, poz. 89.
30. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli – Uchw., Nr 2, poz. 91.
31. Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania w gminie Kotla – Uchw., Nr 2, poz. 92.
32. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu,
należące do zakresu zadań własnych gminy Kotla – Uchw., Nr 2, poz. 93.
33. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej – Uchw., Nr 3, poz. 98.
34. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach zadań własnych gminy Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 3, poz. 99.
35. Określenie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady zwrotu tych świadczeń w gminie Miękinia – Uchw., Nr 3, poz. 102.
36. Ustalenie wskaźnika wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Stara Kamienica – Uchw., Nr 3,
poz. 108.
37. Ustalenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Kotla – Uchw., Nr 3, poz. 122.
38. Zmiana uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej w mieście Złotoryja – Uchw., Nr 4, poz.
137.
39. Określenie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców, których dzieci
przebywają w rodzinach zastępczych w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 6, poz. 151.
40. Określenie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców dziecka, osoby
pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów tych osób, za pobyt dziecka w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 6, poz. 152.
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41. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej
rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka,
z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie polkowickim – Uchw., Nr 6, poz. 154.
42. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej w powiecie polkowickim – Uchw., Nr 6, poz. 155.
43. Określanie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej w powiecie głogowskim – Uchw., Nr 6, poz. 156.
44. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka osób pełnoletnich lub ich
rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych znajdujących się na terenie powiatu średzkiego – Uchw., Nr 6, poz. 157.
45. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
tryb ich pobierania w gminie Węgliniec – Uchw., Nr 6, poz. 163.
46. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie w gminie Węgliniec – Uchw., Nr 6, poz. 164.
47. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w gminie Węgliniec – Uchw., Nr 6,
poz. 165.
48. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy – Uchw., Nr 6, poz. 169.
49. Określenie zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących
w zakresie zadań własnych Gminy Trzebnica – Uchw., Nr 6, poz. 170.
50. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu – Uchw., Nr 6, poz. 173.
51. Zasady zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze w gminie Głuszyca – Uchw., Nr 6, poz. 176.
52. Upoważnienie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do załatwiania spraw z
zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 7, poz. 189.
53. Określenie wydatków na świadczenia z pomocy społecznej: pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki
celowe i zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie przyznane pod warunkiem zwrotu w gminie Wadroże Wielkie – Uchw., Nr 7, poz. 192.
54. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
tryb ich pobierania w gminie Cieszków – Uchw., Nr 7, poz. 194.
55. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanne pod warunkiem zwrotu i będące
w zakresie zadań własnych Gminy Czernica – Uchw., Nr 7, poz. 196.
56. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy – Uchw., Nr 7, poz. 201.
57. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich – Z., Nr 7, poz. 205.
58. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3
w Karczycach, powiat średzki – Z., Nr 7, poz. 206.
59. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w powiecie lwóweckim – Uchw., Nr 8, poz. 214.
60. Zmiana uchwały w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej w powiecie kamiennogórskim – Uchw., Nr 8, poz. 215.
61. Zmiana uchwały w sprawie zasad całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w palcówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie kamiennogórskim –
Uchw., Nr 8, poz. 216.
62. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie – Uchw., Nr 8, poz. 217.
63. Upoważnienie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 8, poz. 226.
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64. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze – Uchw., Nr 8, poz. 227.
65. Zmiana uchwały w sprawie zwrotu 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
w szkole w gminie Jawor – Uchw., Nr 8, poz. 228.
66. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni – Uchw., Nr 8, poz. 237.
67. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2005 roku – Z., Nr 8, poz. 243.
68. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
dzierżoniowskiego w 2005 roku – Z., Nr 8, poz. 244.
69. Określenie warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w powiecie jaworskim – Uchw., Nr 9, poz. 248.
70. Określenie warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie jaworskim – Uchw., Nr 9, poz. 249.
71. Udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Uchw., Nr 10,
poz. 262.
72. Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe w gminie Szklarska Poręba
– Uchw., Nr 10, poz. 268.
73. Obniżenie wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych w gminie Stoszowice – Uchw., Nr 10, poz. 276.
74. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie – Uchw., Nr 10, poz. 287.
75. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Wałbrzyskiego za rok 2003 – Z., Nr 10, poz. 288.
76. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2004 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Wrocławia – Z., Nr 10, poz. 289.
77. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat
rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, których dzieci
przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie lubańskim – Uchw., Nr 12, poz. 313.
78. Określenie szczegółowych warunków 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 tryb ich pobierania
w gminie Kowary – Uchw., Nr 12, poz. 321.
79. Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gmin przeznaczonych na dożywianie dzieci w gminie Syców – Uchw., Nr 12, poz. 324.
80. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
o zasięgu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Wałbrzychu – Uchw., Nr 12, poz. 325.
81. Określenie 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 w gminie Pielgrzymka – Uchw., Nr 12, poz. 334.
82. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu
ich pobierania w gminie Marciszów – Uchw., Nr 12, poz. 338.
83. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat
za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej w powiecie ząbkowickim – Uchw., Nr 14,
poz. 344
84. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich – Uchw., Nr 14, poz. 345.
85. Określenie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
Gminy Szczawno Zdrój w odniesieniu do dożywiania uczniów – Uchw., Nr 14, poz. 350.
86. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w gminie Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 14, poz. 351.
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87.

Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie w gminie miejskiej Kamienna Góra – Uchw., Nr 14, poz. 352.

88.

Określenie zasad odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w gminie Dzierżoniów – Uchw., Nr 14, poz. 366.

89.

Określenie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady zwrotu tych świadczeń
w gminie Radwanice – Uchw., Nr 14, poz. 368.

90.

Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, osób
pełnoletnich lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu
Oławskiego – Uchw., Nr 16, poz. 382.

91.

Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty rodziców lub innych osób za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w rodzinie zastępczej we Wrocławiu – Uchw., Nr 16, poz. 384.

92.

Zmiana uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych
pod warunkiem zwrotu i będących w zakresie zadań własnych Gminy Wrocław – Uchw., Nr 16, poz. 385.

93.

Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi we Wrocławiu – Uchw., Nr 16, poz. 386.

94.

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie we Wrocławiu – Uchw., Nr 16, poz. 387.

95.

Zmiana uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych Gminy Lubomierz o charakterze obowiązkowym w formie dożywiania dzieci – Uchw.,
Nr 16, poz. 411.

96.

Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat w gminie Lubawka – Uchw., Nr 16, poz. 413.

97.

Zmiana uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w gminie Sulików
– Uchw., Nr 16, poz. 416.

98.

Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w powiecie oławskim – Uchw., Nr 18, poz. 436.

99.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 18, poz. 448.

100. Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych
w odniesieniu do dożywiania w gminie Przeworno – Uchw., Nr 18, poz. 452.
101. Zasady udzielania pomocy z funduszu pomocy społecznej w formie posiłku dla potrzebujących oraz zasady zwrotu przez świadczeniobiorcę poniesionych wydatków w gminie Marciszów – Uchw., Nr 18,
poz. 453.
102. Zmiana uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w gminie miejskiej Lubań
– Uchw., Nr 21, poz. 497.
103. Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 21,
poz. 498.
104. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych w gminie
Gaworzyce – Uchw., Nr 21, poz. 512.
105. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie
powiatu legnickiego w 2005 roku – Z., Nr 21, poz. 520.
106. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie powiatu legnickiego w 2005 roku – Z., Nr 21, poz. 521.
107. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze – Uchw.,
Nr 23, poz. 533.
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108. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki
okresowe, zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kamiennej Górze – Uchw., Nr 23, poz. 534.
109. 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 w mieście i gminie Świerzawa – Uchw., Nr 23, poz. 536.
110. Określenie 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 od opłat oraz trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie – Uchw., Nr 23, poz. 540.
111. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat
rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych w powiecie lubańskim – Uchw., Nr 25,
poz. 554.
112. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na
ekonomiczne usamodzielnienie przyznanych w gminie miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 25, poz. 563.
113. Zasady zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod
warunkiem zwrotu w gminie miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 25, poz. 564.
114. Zasady udzielania pomocy w formie dożywania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 25, poz. 565.
115. Ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy miejskiej Kłodzko oraz zasady zwrotu wydatków
na pokrycie kosztów pogrzebu – Uchw., Nr 25, poz. 566.
116. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń w gminie Środa Śląska – Uchw., Nr 25, poz. 570.
117. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
i Nielestnie w 2005 roku w powiecie lwóweckim – Z., Nr 25, poz. 591.
118. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie powiatu ząbkowickiego w 2005 roku – Z., Nr 25, poz. 592.
119. Ustalenie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy Pieńsk i określenie zasad zwrotu poniesionych
wydatków – Uchw., Nr 26, poz. 603.
120. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej „Skarbek”
w Polkowicach – Z., Nr 26, poz. 622.
121. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej w Chocianowie – Z.,
Nr 26, poz. 623.
122. Określenie szczegółowych warunków 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, jak również tryb
ich pobierania w gminie Bolków – Uchw., Nr 27, poz. 626.
123. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 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, jak również tryb ich pobierania – Uchw., Nr 27, poz. 627.
124. Zasady przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w gminie Bielawa – Uchw., Nr 27, poz. 629.
125. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach – Uchw., Nr 27, poz. 631.
126. 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 27, poz. 632.
127. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie – Uchw., Nr 27, poz. 645.
128. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2005 r.
w powiecie kamiennogórskim – Z., Nr 28, poz. 673.
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129. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej w 2005 roku
w powiecie świdnickim – Z., Nr 28, poz. 674.
130. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu
trzebnickiego w 2005 roku – Z, Nr 28, poz. 675.
131. Statut Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie – Uchw., Nr 30, poz. 681.
132. Określenie zasad i trybu udzielania pomocy w zakresie zadań własnych gminy w formie dożywiania
uczniów w gminie Ziębice – Uchw., Nr 30, poz. 687.
133. Określenie szczegółowych warunków 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, jak również tryb
ich pobierania w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 30, poz. 690.
134. Określenie wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 30, poz. 691.
135. Określenie zasad zwrotu wydatków na: pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 30,
poz. 692.
136. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 30,
poz. 693.
137. Określenie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
tryb ich pobierania oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w gminie Mściwojów –
Uchw., Nr 30, poz. 698.
138. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w gminie Zagrodno – Uchw., Nr 30, poz. 702.
139. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie
powiatu świdnickiego w 2005 roku – Z., Nr 30, poz. 707.
140. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat
rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów tych
osób za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie złotoryjskim – Uchw.,
Nr 31, poz. 713.
141. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat
rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych w powiecie złotoryjskim – Uchw., Nr 31,
poz. 714.
142. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w gminie Oborniki Śląskie –
Uchw., Nr 31, poz. 721.
143. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Jemielno – Uchw., Nr 31, poz. 732.
144. Określanie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej w powiecie milickim – Uchw., Nr 34, poz. 758.
145. Obniżenie wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego
w gminie Bierutów – Uchw., Nr 34, poz. 764.
146. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także
tryb ich pobierania w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 34, poz. 766.
147. Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy, przeznaczonych na dożywianie dzieci w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 34, poz. 767
148. Podwyższenie wysokości kryterium dochodowego w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 34, poz. 768.
149. Określenie zasad przyznawania i odpłatności świadczeń z pomocy społecznej w formie dożywiania
uczniów w szkołach w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 34, poz. 773.

– 155 –
150. Określenie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
tryb ich pobierania – Uchw., Nr 34, poz. 774.
151. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do wydawania decyzji administracyjnych – Uchw., Nr 34, poz. 777.
152. Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania – Uchw., Nr 34, poz. 779.
153. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Domu Dziecka w Górcu 21, powiat strzeliński – Z., Nr 34, poz. 798.
154. Określenie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w gminie Zawidów – Uchw., Nr 36,
poz. 838.
155. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r., w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Sienkiewicza 4, w Bystrzycy, powiecie oławskim
– Z., Nr 36, poz. 851.
156. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 r., w placówce opiekuńczowychowawczej, tj. Domu Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17 – Z., Nr 36, poz. 852.
157. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2005 r., w powiatowym domu pomocy społecznej, tj. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lwowskiej 6 w Oławie – Z., Nr 36, poz. 853.
158. Ustalenie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz
zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy Brzeg
Dolny w odniesieniu do dożywiania uczniów – Uchw., Nr 38, poz. 874.
159. Ustalenie wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego w gminie Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 40, poz. 894.
160. Ustalenie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania w gminie Żmigród – Uchw., Nr 40, poz. 898.
161. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju – Uchw., Nr 40,
poz. 901.
162. Ustalenie zasad zwrotu 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 w szkole
w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 40, poz. 909.
163. Ustalenie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków
pomocy społecznej w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 40, poz. 910.
164. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kłodzko – Uchw., Nr 40, poz. 912.
165. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2005 roku, powiat górowski – Z., Nr 40, poz. 962.
166. Udzielenie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
w gminie miejskiej Lubin – Uchw., Nr 41, poz. 965.
167. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
Gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 41, poz. 985.
168. Nadanie Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnowie – Uchw., Nr 45, poz. 1001.
169. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy, jak również określenie szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat i trybu ich pobierania w gminie Brzeg
Dolny – Uchw., Nr 45, poz. 1007.
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170. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu
i będących w zakresie zadań własnych Miasta i Gminy Świerzawa – Uchw., Nr 45, poz. 1008.
171. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie – Uchw., Nr 45, poz. 1017.
172. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Powiatu Wałbrzyskiego w roku 2005 – Z., Nr 45, poz. 1032.
173. Ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu
wałbrzyskiegow roku 2005 – Z., Nr 45, poz. 1033.
174. Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców
z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej w powiecie oleśnickim – Uchw.,
Nr 48, poz. 1043.
175. Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców
z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie
oleśnickim – Uchw., Nr 48, poz. 1044.
176. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – Uchw., Nr 48, poz. 1051.
177. Określenie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalenie trybu pobierania odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w gminie Legnickie Pole – Uchw., Nr 48, poz. 1055.
178. Określenie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń
w gminie Radwanice – Uchw., Nr 48, poz. 1064.
179. Zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej w gminie Radwanice – Uchw., Nr 48, poz. 1065.
180. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2005 roku – Z., Nr 48, poz. 1071.
181. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w 2005 roku w powiecie jeleniogórskim – Z., Nr 48, poz. 1072.
182. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w gminie miejskiej Dzierżoniów – Uchw., Nr 49, poz. 1090.
183. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie oleśnickim – Z., Nr 49, poz. 1104.
184. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach opieki społecznej o zasięgu
powiatowym w powiecie oleśnickim – Z., Nr 49, poz. 1105.
185. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu
ząbkowickiego w 2005 roku – Z., Nr 49, poz. 1106.
186. Zmiana uchwały w sprawie zwrotu 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 w szkole w gminie Lądek Zdrój – Uchw., Nr 50, poz. 1115.
187. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej
w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla uczniów w okresie nauki w szkole w gminie Legnickie
Pole – Uchw., Nr 50, poz. 1128.
188. Określenie wysokości, szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Legnickie Pole – Uchw., Nr 50, poz. 1129.
189. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku – Uchw., Nr 50, poz. 1130.
190. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w powiecie lubańskim – Z., Nr 50, poz. 1137.
191. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta
Legnicy w 2005 roku – Z., Nr 50, poz. 1138.
192. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie
miasta Legnicy w 2005 roku – Z., Nr 50, poz. 1139.
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193. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
funkcjonujących na terenie powiatu głogowskiego – Z., Nr 50, poz. 1140.
194. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 w powiecie głogowskim w 2005 roku – Z., Nr 50, poz. 1141.
195. Określenie zasad udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Stronie Śląski – Uchw., Nr 52, poz. 1152.
196. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Międzylesie – Uchw., Nr 52, poz. 1153.
197. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Polanicy Zdroju – Uchw., Nr 52, poz. 1167.
198. Określenie w gminie Jerzmanowa szczegółowych warunków 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, jak również tryb ich pobierania – Uchw., Nr 52, poz. 1173.
199. Określenie w gminie Jerzmanowa zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie
zadań własnych – Uchw., Nr 52, poz. 1174.
200. Określenie w gminie Jerzmanowa zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania uczniów w okresie nauki w szkołach – Uchw., Nr 52, poz. 1175.
201. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Walim – Uchw., Nr 52, poz. 1178.
202. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu
zgorzeleckiego – Z., Nr 52, poz. 1179.
203. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
w powiecie lubińskim – Z., Nr 52, poz. 1180.
204. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie powiatu kłodzkiego w 2005 roku – Z., Nr 56, poz. 1219.
205. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Jeleniej
Górze o zasięgu gminnym w 2005 roku – Z., Nr 56, poz. 1220.
206. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Jeleniej Górze w 2005 roku – Z., Nr 56, poz. 1221.
207. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
dzierżoniowskiego w 2005 roku – Z., Nr 56, poz. 1222.
208. Udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż
ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Legnicy – Uchw., Nr 57, poz. 1232.
209. Ustalenie na 2005 rok miesięcznego średniego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie – Z., Nr 57, poz. 1245.
210. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
na terenie Wrocławia w 2005 roku – Z., Nr 57, poz. 1246.
211. 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 2005 roku – Z., Nr 57,
poz. 1247.
212. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach – Uchw., Nr 58, poz. 1254.
213. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Krośnice – Uchw., Nr 58, poz. 1267.
214. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie
powiatu kłodzkiego w 2005 roku – Z., Nr 58, poz. 1268.
215. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domach Dziecka w Kątach Wrocławskich, Kiełczowie i Sobótce oraz w Rodzinnych Domach Dziecka w Żórawinie, Dobrzykowicach,
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Świętej Katarzynie, Gajkowie, Kątach Wrocławskich i Rolantowicach w 2005 roku w powiecie wrocławskim – Z., Nr 58, poz. 1269.
216. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w powiecie wrocławskim w 2005 roku – Z., Nr 58, poz. 1270.
217. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie
powiatu jaworskiego w 2005 roku – Z., Nr 58, poz. 1271.
218. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
jaworskiego w 2005 roku – Z., Nr 58, poz. 1272.
219. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat złotoryjski – Z., Nr 58, poz. 1273.
220. Zmiana średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2005 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. w Domu Dziecka w Górcu 21 w powiecie strzelińskim – Z., Nr 59, poz. 1277.
221. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – Uchw., Nr 60, poz. 1282.
222. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Polkowice – Uchw., Nr 60, poz. 1284.
223. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Długołęka – Uchw., Nr 60, poz. 1299.
224. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kostmłoty – Uchw., Nr 60, poz. 1300.
225. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w powiecie wołowskim – Uchw., Nr 60, poz. 1314.
226. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie
powiatu milickiego w 2005 roku – Uchw., Nr 60, poz. 1315.
227. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Sułowie w powiecie
milickim w 2005 roku – Uchw., Nr 60, poz. 1316.
228. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Dziadowa Kłoda – Uchw.,
Nr 61 poz. 1340.
229. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Marcinowice – Uchw., Nr 61, poz. 1347.
230. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb pobierania opłat
w gminie Karpacz – Uchw., Nr 64, poz. 1368.
231. Wysokość oraz szczegółowe warunki, tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie w gminie Karpacz – Uchw., Nr 64, poz. 1369
232. Określenie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, odpłatności za te świadczenia oraz zasady zwrotu tych świadczeń, będących w zakresie zadań własnych Gminy Głogów – Uchw., Nr 64,
poz. 1374.
233. Określenie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 66, poz. 1385.
234. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w gminie Ścinawa – Uchw.,
Nr 66, poz. 1386.
235. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu
ich pobierania w gminie Ścinawa – Uchw., Nr 66, poz. 1387.
236. Określenie zasad przyznawania świadczeń w ramach dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia
posiłku osobom go pozbawionym w gminie Świebodzice – Uchw., Nr 66, poz. 1390.
237. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Ziębice – Uchw., Nr 66,
poz. 1391.
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238. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Strzegom – Uchw., Nr 66, poz. 1392.
239. Podwyższenie wysokości kryterium dochodowego w gminie Międzybórz – Uchw., Nr 66, poz. 1393.
240. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie – Uchw., Nr 66, poz. 1394.
241. Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
w gminie Wołów – Uchw., Nr 66, poz. 1395.
242. Określenie trybu i szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 66, poz. 1397.
243. Określenie szczegółowych zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłków okresowych,
celowych i pomocy w formie posiłku przyznanych pod warunkiem zwrotu w części lub całości w gminie
Bogatynia – Uchw., Nr 66, poz. 1398.
244. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 66, poz. 1409.
245. Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy,
w mieszkaniach chronionych oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonych przez Powiat
Dzierżoniowski – Uchw., Nr 67, poz. 1424.
246. Świadczenia z pomocy społecznej w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 67, poz. 1428.
247. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 67, poz. 1429.
248. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 67, poz. 1431.
249. Ustalenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania – Uchw., Nr 67, poz. 1432.
250. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie – Uchw., Nr 67, poz. 1435.
251. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Święta Katarzyna – Uchw., Nr 67, poz. 1437.
252. Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niechlów –
Uchw., Nr 67, poz. 1439.
253. Zasady sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej w gminie Polkowice – Uchw., Nr 69, poz. 1456.
254. Regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gmnie Lądek Zdrój –
Uchw., Nr 69, poz. 1469.
255. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Górze – Uchw., Nr 69, poz. 1472.
256. Określenie zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową w gminie Góra
– Uchw., Nr 69, poz. 1473.
257. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Szczytna – Uchw., Nr 69, poz. 1474.
258. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Świebodzice – Uchw., Nr 69, poz. 1476.
259. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Jerzmanowa – Uchw., Nr 69, poz. 1481.
260. Zmiana uchwały w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy
doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole w gminie Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 69, poz. 1482.
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261. Upoważnienie dyrektorów gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnicę do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Uchw., Nr 70,
poz. 1487.
262. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Lubin – Uchw., Nr 70, poz. 1489.
263. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Zawidów – Uchw., Nr 70, poz. 1490.
264. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Góra – Uchw., Nr 70, poz. 1491.
265. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Brzeg Dolny – Uchw., Nr 70, poz. 1492.
266. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Sobótka – Uchw., Nr 70, poz. 1493
267. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jordanów Śląski – Uchw., Nr 70,
poz. 1504.
268. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania uczniów w okresie
nauki w szkołach w gminie Kotla – Uchw., Nr 70, poz. 1506.
269. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Oleśnica – Uchw., Nr 70, poz. 1507.
270. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Ciepłowody – Uchw., Nr 70, poz. 1509.
271. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Nowa Ruda – Uchw., Nr 70, poz. 1511.
272. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkól w Rudnej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Uchw., Nr 70, poz. 1512.
273. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkól w Chobieni do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Uchw., Nr 70, poz. 1513.
274. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej
funkcjonującej na terenie powiatu bolesławieckiego – Z., Nr 70, poz. 1528.
275. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Nowa Ruda – Uchw., Nr 71, poz. 1542.
276. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 71, poz. 1544.
277. Wprowadzenie zmiany do uchwały nr XXIV/200/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 czerwca
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, a także trybu ich pobierania – Uchw., Nr 71, poz. 1546.
278. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Kłodzko – Uchw., Nr 71, poz. 1548.
279. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Mieroszów – Uchw., Nr 71, poz. 1549.
280. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wąsosz – Uchw., Nr 71, poz. 1550.
281. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 71, poz. 1557.
282. Upoważnienie Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 71, poz. 1558.
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283. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Grębocice – Uchw., Nr 71, poz. 1561.
284. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Stoszowice – Uchw., Nr 71, poz. 1563.
285. Zmiana uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań
z zakresu pomocy społecznej – Uchw., Nr 74, poz. 1574.
286. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 74, poz. 1575.
287. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Piława Górna – Uchw., Nr 74, poz. 1577.
288. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Szczawno Zdrój – Uchw., Nr 74, poz. 1578.
289. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy i miasta Lubomierz – Uchw., Nr 74, poz. 1579.
290. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Radków – Uchw., Nr 74, poz. 1582.
291. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żarów – Uchw., Nr 74, poz. 1584.
292. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w mieście
Świdnica – Uchw., Nr 74, poz. 1586.
293. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Prusice – Uchw., Nr 74, poz. 1588.
294. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Dobromierz – Uchw., Nr 74, poz. 1596.
295. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 74, poz. 1599.
296. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Czarny Bór – Uchw., Nr 74, poz. 1601.
297. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Mściwojów – Uchw., Nr 74, poz. 1602.
298. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Janowice Wielkie – Uchw., Nr 74, poz. 1605.
299. Ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowice Wielkie osobom do tego uprawnionym –
Uchw., Nr 74, poz. 1606.
300. Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w powiecie lwóweckim – Uchw., Nr 75, poz. 1610.
301. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Legnicy – Uchw., Nr 75, poz. 1619.
302. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
gminy Głuszyca – Uchw., Nr 75, poz. 1620.
303. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bardo – Uchw., Nr 75, poz. 1622.
304. Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kotla – Uchw.,
Nr 75, poz. 1627.
305. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Czernica – Uchw., Nr 75, poz. 1628.
306. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Cieszków – Uchw., Nr 75, poz. 1629.
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307. Upoważnienie do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 75,
poz. 1630.
308. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 75, poz. 1635.
309. Obniżenie wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków
mieszkaniowych w gminie Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 75, poz. 1637.
310. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Stare Bogaczowice – Uchw., Nr 75, poz. 1638.
311. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wińsko – Uchw., Nr 75, poz. 1639.
312. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Złotoryja – Uchw., Nr 75, poz. 1640.
313. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1
w Miękini, powiat średzki – Z., Nr 75, poz. 1643.
314. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2
w Głosce, powiat średzki – Z., Nr 75, poz. 1644.
315. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3
w Karczycach, powiat średzki – Z., Nr 75, poz. 1645.
316. Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku – Uchw., Nr 77, poz. 1670.
317. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Ścinawa – Uchw., Nr 77, poz. 1675.
318. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bielawa – Uchw., Nr 77, poz. 1677.
319. Regulamin udzielania uczniom zamieszkałym ma terenie miasta Jawor pomocy materialnej o charakterze
socjalnym – Uchw., Nr 77, poz. 1682.
320. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bierutów – Uchw., Nr 77, poz. 1683.
321. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Prochowice – Uchw., Nr 77, poz. 1687.
322. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Świdnica – Uchw., Nr 77, poz. 1693.
323. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kowary – Uchw., Nr 78, poz. 1700.
324. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Twardogóra – Uchw., Nr 78, poz. 1701.
325. Obniżenie w gminie Świerzawa wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych – Uchw., Nr 78, poz. 1704.
326. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy i miasta Gryfów Śląski – Uchw., Nr 78, poz. 1705.
327. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice – Uchw., Nr 78, poz. 1706.
328. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 78, poz. 1712.
329. Zmiana uchwały z dnia 26 sierpnia 2004 r. nr XXX/373/04 Rady Gminy w Kobierzycach dotyczącej
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania – Uchw., Nr 78, poz. 1716.
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330. Zasady zwrotu zasiłków na pomoc rzeczową, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu w gminie Marciszów – Uchw., Nr 78,
poz. 1717.
331. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Rudna – Uchw., Nr 78, poz. 1720.
332. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Udanin – Uchw., Nr 78, poz. 1721.
333. Ustalenie w powiecie wałbrzyskim organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz ośrodku wsparcia – Uchw., Nr 79, poz. 1726.
334. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Polkowice – Uchw., Nr 79, poz. 1730.
335. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Niemcza – Uchw., Nr 79, poz. 1736.
336. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Miękinia – Uchw., Nr 79, poz. 1738.
337. Zasady kwalifikowania oraz odpłatność za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie, jak również określenie szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat – Uchw., Nr 80, poz. 1741.
338. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Pieszyce – Uchw., Nr 80, poz. 1749.
339. Upoważnienie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi – Uchw., Nr 80, poz. 1751.
340. Upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi – Uchw., Nr 80, poz. 1752.
341. Upoważnienie dyrektora Gimnazjum nr 1 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Gimnazjum nr 1 w Złotoryi i Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi – Uchw.,
Nr 80, poz. 1753.
342. Upoważnienie dyrektora Gimnazjum nr 2 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Gimnazjum nr 2 w Złotoryi i Zespołu Szkół Zawodowych Złotoryi – Uchw.,
Nr 80, poz. 1754.
343. Udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż
ubezpieczeni zamieszkałym na terenie Głogowa – Uchw., Nr 80, poz. 1756.
344. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce – Uchw., Nr 80, poz. 1760.
345. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej
w postaci jednego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić –
z dowozem do miejsca zamieszkania w gminie Długołęka – Uchw., Nr 80, poz. 1761.
346. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej
w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole w gminie Długołęka –
Uchw., Nr 80, poz. 1762.
347. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w gminie Janowice Wielkie – Uchw., Nr 80, poz. 1766.
348. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Grębocice – Uchw., Nr 80, poz. 1767.
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349. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Piechowice – Uchw., Nr 82, poz. 1775.
350. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
miasta i gminy Świerzawa – Uchw., Nr 82, poz. 1782.
351. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wądroże Wielkie – Uchw., Nr 82, poz. 1785.
352. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 82, poz. 1787.
353. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Paszowice – Uchw., Nr 82, poz. 1790.
354. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do załatwiania spraw
z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 82, poz. 1792.
355. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Uchw., Nr 82, poz. 1793.
356. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Zgorzelec – Uchw., Nr 82, poz. 1795.
357. Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Syców – Uchw.,
Nr 84, poz. 1803.
358. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie
Lwówek Śląski – Uchw., Nr 84, poz. 1805.
359. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 84, poz. 1806.
360. Zmiana regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Węgliniec – Uchw., Nr 84, poz. 1807.
361. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Chocianów – Uchw., Nr 84, poz. 1808.
362. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Międzybórz – Uchw., Nr 84, poz. 1809.
363. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Trzebnica – Uchw., Nr 84, poz. 1810
364. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Wojcieszów – Uchw., Nr 84, poz. 1811.
365. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 84, poz. 1812.
366. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 84, poz. 1814.
367. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Prusicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów – Uchw., Nr 84, poz. 1815.
368. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Podgórzyn – Uchw., Nr 84, poz. 1816.
369. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, tryb ich
pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w gminie Długołęka – Uchw., Nr 84, poz. 1826.
370. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu, będące
w zakresie zadań własnych Gminy Długołęka – Uchw., Nr 84, poz. 1827.
371. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Dobroszyce – Uchw., Nr 84, poz. 1828.
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372. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Janowice Wielkie – Uchw., Nr 84, poz. 1829.
373. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 85, poz. 1836.
374. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Chojnowa – Uchw., Nr 85, poz. 1837.
375. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 85, poz. 1840.
376. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Złotoryja – Uchw., Nr 85, poz. 1841.
377. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Strzelin – Uchw., Nr 85, poz. 1843.
378. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Pielgrzymka – Uchw., Nr 85, poz. 1845.
379. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Pielgrzymka – Uchw., Nr 85, poz. 1846.
380. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Legnickie Pole – Uchw., Nr 85, poz. 1847.
381. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Sulików – Uchw., Nr 85, poz. 1849.
382. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach – Uchw., Nr 85, poz. 1850.
383. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Pęcław – Uchw., Nr 85, poz. 1851.
384. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Przeworno – Uchw., Nr 85, poz. 1852.
385. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Marciszów – Uchw., Nr 85, poz. 1853.
386. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Lubań – Uchw., Nr 86, poz. 1891.
387. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wołów – Uchw., Nr 86, poz. 1892.
388. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy miejskiej Zgorzelec – Uchw., Nr 86, poz. 1894.
389. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
gminy Kamienna Góra – Uchw., Nr 86, poz. 1896.
390. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Krotoszyce – Uchw., Nr 86, poz. 1897.
391. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Pieńsk – Uchw., Nr 88, poz. 1907.
392. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Ząbkowice Śląskie – Uchw., Nr 88, poz. 1915.
393. Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu – Uchw., Nr 88, poz. 1919.
394. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Wąsosz – Uchw., Nr 88, poz. 1925.
395. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 88, poz. 1926.
396. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 88, poz. 1927.
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397. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Warta Bolesławiecka – Uchw., Nr 88, poz. 1931.
398. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Żukowice – Uchw., Nr 88, poz. 1932.
399. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Ruja – Uchw., Nr 88, poz. 1936.
400. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie
gminy Gaworzyce – Uchw., Nr 88, poz. 1937.
401. Upoważnienie Dyrektora Samorządowego Zespołu Oświaty w Miękini do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Miękinia –
Uchw., Nr 88, poz. 1939.
402. Rejestr domów pomocy społecznej województwa dolnośląskiego – Ogł., Nr 88, poz. 1943.
403. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kąty Wrocławskie – Uchw., Nr 90, poz. 1956.
404. Regulamin udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawor pomocy materialnej o charakterze
socjalnym – Uchw., Nr 90, poz. 1961.
405. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Ścinawa – Uchw., Nr 90, poz. 1963.
406. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Głogów – Uchw., Nr 90, poz. 1964.
407. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jemielno – Uchw., Nr 90, poz. 1968.
408. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kondratowice – Uchw., Nr 90, poz. 1969.
409. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Lubań – Uchw., Nr 90, poz. 1970.
410. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 91, poz. 1983.
411. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 91, poz. 1985.
412. Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Jaworzyna Śląska – Uchw., Nr 91, poz. 1986.
413. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich – Z., Nr 91, poz. 2000.
414. Zmiana uchwały w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
– Uchw., Nr 92, poz. 2007.
415. Regulamin przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie gminy Wrocław – Uchw., Nr 92, poz. 2013.
416. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wiązów – Uchw., Nr 92, poz. 2020.
417. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Zagrodno – Uchw., Nr 92, poz. 2024.
418. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Zagrodno – Uchw., Nr 92, poz. 2025.
419. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Osiecznica – Uchw., Nr 92, poz. 2027.
420. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Marcinowice – Uchw., Nr 92, poz. 2030.
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421. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów – Uchw., Nr 92, poz. 2031.
422. Ustalenie zasad zwrotu zasiłku celowego i zasiłku okresowego przyznanego pod warunkiem zwrotu
w części lub w całości oraz przyznanej pomocy rzeczowej w gminie Dzierżoniów – Uchw., Nr 92, poz.
2032.
423. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Udanin – Uchw., Nr 92, poz. 2035.
424. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 93, poz. 2040.
425. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 93, poz. 2041.
426. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Malczyce – Uchw., Nr 93, poz. 2056.
427. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Chojnów – Uchw., Nr 93, poz. 2061.
428. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
gminy miejskiej Głogów – Uchw., Nr 95, poz. 2072.
429. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Przemków – Uchw., Nr 95, poz. 2075.
430. 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 2005 roku w gminie Oleśnica – Uchw., Nr 95, poz. 2080.
431. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Mietków – Uchw., Nr 95, poz. 2086.
432. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Mysłakowice – Uchw., Nr 95, poz. 2087.
433. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Oława – Uchw., Nr 95, poz. 2092.
434. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania
w gminie Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 95, poz. 2093.
435. Określenie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych Gminy Polkowice oraz zasady zwrotu wydatków na świadczenia – Uchw., Nr 96, poz. 2103.
436. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie – Uchw., Nr 96, poz. 2107.
437. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Karpacza – Uchw., Nr 96, poz. 2111.
438. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej do wydawania
decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu
gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 96, poz. 2114.
439. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bolesławiec – Uchw., Nr 96, poz. 2118.
440. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Miłkowice – Uchw., Nr 96, poz. 2119.
441. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Męcinka – Uchw., Nr 96, poz. 2121.
442. Upoważnienie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych
w Długołęce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – Uchw., Nr 96, poz. 2123.
443. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kostomłoty – Uchw., Nr 96, poz. 2125.
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444. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Milicz – Uchw., Nr 97, poz. 2131.
445. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Żmigród – Uchw., Nr 97, poz. 2134.
446. Ustalenie zasad zwrotu zasiłku celowego, zasiłku okresowego oraz pomocy rzeczowej przyznanych pod
warunkiem zwrotu tych świadczeń w części lub całości w gminie Stara Kamienica – Uchw., Nr 97, poz.
2135.
447. Ustalenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Stara Kamienica – Uchw., Nr 97, poz. 2136.
448. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
miasta Jelenia Góra – Uchw., Nr 100, poz. 2146.
449. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Kamienna Góra – Uchw., Nr 101, poz. 2148.
450. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Gromadka – Uchw., Nr 101, poz. 2161.
451. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Zawonia – Uchw., Nr 101, poz. 2162.
452. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Zawonia – Uchw., Nr 101, poz. 2163.
453. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 101, poz. 2168.
454. Określenie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze, jak również szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz tryb ich pobierania w gmnie Stara Kamienica – Uchw., Nr 101, poz. 2169.
455. Określenie wysokości, warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, zasady udzielania i zwrotu świadczeń z pomocy społecznej w przypadku przekraczania kryteriów
dochodowych w gminie Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 101, poz. 2170.
456. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Caritas”
w Malczycach – Z., Nr 101, poz. 2174.
457. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
miejskiej Bolesławiec – Uchw., Nr 102, poz. 2183.
458. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Oława – Uchw., Nr 102, poz. 2187.
459. Zmiana uchwały nr XXXV/226/05 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bierutów – Uchw., Nr 102, poz. 2194.
460. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Wleń – Uchw., Nr 102, poz. 2195.
461. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Wleń – Uchw., Nr 102, poz. 2196.
462. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Jerzmanowa – Uchw., Nr 102, poz. 2197.
463. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jerzmanowa – Uchw., Nr 102, poz. 2198.
464. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie
gminy Stara Kamienica – Uchw., Nr 102, poz. 2200.
465. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Siekierczyn – Uchw., Nr 102, poz. 2205.
466. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bolków – Uchw., Nr 103, poz. 2213.
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467. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy i miasta Nowogrodziec – Uchw., Nr 103, poz. 2214.
468. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 103, poz. 2218.
469. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej Świeradów Zdrój – Uchw., Nr 103, poz. 2220.
470. Określenie zasad zwrotu wydatków na świadczenia społeczne w formie dożywiania dzieci, młodzieży,
osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób chorych, osób niepełnosprawnych w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2234.
471. Określenie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe w gminie
Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2235.
472. Określenie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dziecka z opłat
za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie wrocławskim – Uchw., Nr 104,
poz. 2244.
473. Określenie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz
osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej w powiecie wrocławskim – Uchw., Nr 104, poz. 2245.
474. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Lubawka – Uchw., Nr 104, poz. 2247.
475. Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśna – Uchw.,
Nr 104, poz. 2252.
476. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Borów – Uchw., Nr 104, poz. 2255.
477. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Stara Kamienica – Uchw., Nr 104, poz. 2256.
478. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2273.
479. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Cieszków – Uchw., Nr 105, poz. 2286.
480. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Malczyce – Uchw., Nr 105, poz. 2287.
481. Upoważnienie Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Malczycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Malczyce – Uchw., Nr 105, poz. 2288.
482. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Mirsk – Uchw., Nr 108, poz. 2320.
483. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w powiecie milickim –
Uchw., Nr 109, poz. 2324.
484. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego
Pobytu w Bolesławcu – Uchw., Nr 109, poz. 2326.
485. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Syców –
Uchw., Nr 109, poz. 2332.
486. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na
terenie gminy miejskiej Zawidów – Uchw., Nr 109, poz. 2334.
487. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie – Uchw., Nr 109, poz. 2335.
488. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie miejskiej Głogów – Uchw., Nr 109, poz. 2339.
489. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Domaniów – Uchw., Nr 109, poz. 2347.
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490. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 111, poz. 2362.
491. 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, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2369.
492. Zmiana uchwały w sprawie określenia 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, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2370.
493. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2378.
494. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Wisznia Mała – Uchw., Nr 111, poz. 2379.
495. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kunice – Uchw., Nr 111, poz. 2380.
496. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu w gminie Żórawina – Uchw., Nr 111, poz. 2382.
497. Zmiana zarządzenia nr 4818/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia 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 2005 roku – Z., Nr 111, poz. 2398.
498. Zmiana zarządzenia nr 10/2005 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Miękini –
Z., Nr 111, poz. 2399.
499. Zmiana zarządzenia nr 11/2005 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Głosce –
Z., Nr 111, poz. 2400.
500. Zmiana zarządzenia nr 12/2005 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 w Karczycach
– Z., Nr 111, poz. 2401.
501. Określenie warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinach
zastępczych w powiecie milickim – Uchw., Nr 112, poz. 2411.
502. Organizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta Głogowa – Uchw., Nr 112, poz. 2413.
503. Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jeleniogórski lub na jego zlecenie w 2005 roku –
Z., Nr 112, poz. 2436.
504. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Dzierżoniowa – Uchw., Nr 116, poz. 2452.
505. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Dzierżoniowa – Uchw., Nr 116, poz. 2453.
506. Zasady sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej w gminie Milicz – Uchw., Nr 116, poz. 2454.
507. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w mieście Głogów – Uchw., Nr 116,
poz. 2455.
508. Zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 116, poz. 2456.
509. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 116, poz. 2458.
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510. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 116, poz. 2460.
511. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Bogatynia – Uchw., Nr 116, poz. 2461.
512. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w 2005 roku, powiat wroclawski – Z., Nr 116, poz. 2472.
513. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Żórawina – Uchw., Nr 120, poz. 2501.
514. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Marcinowice – Uchw., Nr 120, poz. 2506.
515. Regulamin pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Lwówek Śląski –
Uchw., Nr 123, poz. 2547.
516. Określenie szczegółowych warunków 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, jak również tryb
ich pobierania w gminie miejskiej Głogów – Uchw., Nr 123, poz. 2551.
517. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 123, poz. 2552.
518. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy i miasta Gryfów Śląski – Uchw., Nr 123, poz. 2553.
519. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Wińsko – Uchw., Nr 123, poz. 2557.
520. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu – Uchw., Nr 123, poz. 2560.
521. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
gminy Platerówka – Uchw., Nr 123, poz. 2561.
522. Podwyższenie wskaźników procentowych wysokości dodatków mieszkaniowych w gminie Wałbrzych –
Uchw., Nr 125, poz. 2573.
523. Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w gminie Wałbrzych – Uchw.,
Nr 125, poz. 2574.
524. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z odpłatności oraz tryb ich pobierania w gminie Stara Kamienica – Uchw., Nr 125, poz. 2582.
525. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osiecznica – Uchw., Nr 125, poz. 2587.
526. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie górowskim – Uchw., Nr 127, poz. 2597.
527. Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze i szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
tryb ich pobierania w gminie Wałbrzych – Uchw., Nr 127, poz. 2602.
528. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Boguszów-Gorce – Uchw., Nr 127, poz. 2603.
529. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Uchw., Nr 127, poz. 2609.
530. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Uchw., Nr 127,
poz. 2610.
531. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 127, poz. 2616.
532. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Krośnice – Uchw., Nr 127, poz. 2618.
533. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach – Uchw., Nr 127, poz. 2619.
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534. Obniżenie w gminie Żmigród wysokości wskaźników procentowych do obliczenia wysokości dodatków
mieszkaniowych – Uchw., Nr 130, poz. 2641.
535. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
będące w zakresie zadań własnych Gminy Żmigród – Uchw., Nr 130, poz. 2642.
536. Zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jaworze – Uchw., Nr 130, poz. 2647.
537. Zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju – Uchw., Nr 130,
poz. 2648.
538. Upoważnienie Pani Teresy Diagiel pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej –
Uchw., Nr 130, poz. 2649.
539. Upoważnienie Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała
w Krynicznie do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie administracji publicznej – Uchw.,
Nr 130, poz. 2652.
540. Zmiana uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała w Krynicznie do wydawania decyzji administracyjnej w zakresie administracji publicznej – Uchw., Nr 130, poz. 2659.
541. Zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Mysłakowice – Uchw., Nr 130, poz. 2660.
542. Zmiana uchwały nr XXXV/173/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – Uchw., Nr 132, poz. 2674.
543. Udzielenie Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 132,
poz. 2676.
544. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy
Wołów – Uchw., Nr 132, poz. 2677.
545. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach – Uchw., Nr 132, poz. 2687.
546. Zmiana regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej w gminie Radwanice – Uchw., Nr 132,
poz. 2688.
547. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach – Uchw., Nr 132, poz. 2690.
548. Zmiana uchwały nr XXVIII/179/2004 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z odpłatności za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego – Uchw., Nr 133,
poz. 2693.
549. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju – Uchw., Nr 133, poz. 2700.
550. Zasady zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod
warunkiem zwrotu w gminie miejskiej Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 133, poz. 2701.
551. Ustalenie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Kudowa Zdrój oraz zasady zwrotu wydatków na
pokrycie kosztów pogrzebu – Uchw., Nr 133, poz. 2702.
552. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce – Uchw., Nr 133, poz. 2703.
553. Zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kunice – Uchw., Nr 133, poz. 2709.
554. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Niechlów – Uchw., Nr 133,
poz. 2710.
555. Ustalenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwalnianie osoby pełnoletniej z opłat za jej pobyt w tej placówce w powiecie ząbkowickim – Uchw., Nr 134,
poz. 2721.
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556. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta Złotoryja – Uchw., Nr 134, poz. 2726.
557. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –
noclegowni lub domu dla bezdomnych w Wałbrzychu – Uchw., Nr 134, poz. 2728.
558. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra – Uchw., Nr 134, poz. 2733.
559. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Męcinka – Uchw., Nr 134, poz. 2735.
560. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Miłkowice – Uchw., Nr 134, poz. 2737.
561. Upoważnienie dyrektorów: gimnazjum i szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Wądroże Wielkie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów – Uchw., Nr 134, poz. 2740.
562. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie – Uchw., Nr 134, poz. 2743.
563. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Stoszowice – Uchw., Nr 134, poz. 2746.
564. Zasady pokrywania kosztów pogrzebu przez Gminę Łagiewniki, w tym osobom bezdomnym – Uchw.,
Nr 135, poz. 2761.
565. Udzielenie Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty w Przewornie upoważnienia do wydawania decyzji
administracyjnych w sprawie przyznania i odmowy przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Uchw., Nr 135, poz. 2766.
566. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 138,
poz. 2787.
567. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji
administracyjnych dotyczących zaliczek alimentacyjnych – Uchw., Nr 142, poz. 2830.
568. Określenie zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób potrzebujących z gminy Czernica – Uchw.,
Nr 142, poz. 2839.
569. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy – Uchw., Nr 142, poz. 2840.
570. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Mietków – Uchw., Nr 142, poz. 2841.
571. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Trzebnica – Uchw., Nr 144, poz. 2866.
572. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Żórawina – Uchw., Nr 144, poz. 2869.
573. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w gminie Bardo oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania – Uchw., Nr 146, poz. 2898.
574. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze – Uchw., Nr 146, poz. 2903.
575. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Męcince – Uchw., Nr 146, poz. 2912.
576. Udzielenie upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, gmina Męcinka – Uchw.,
Nr 146, poz. 2913.
577. Zasady zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod
warunkiem zwrotu w gminie Kłodzko – Uchw., Nr 146, poz. 2917.
578. Zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu
do dożywania dzieci w gminie Twardogóra – Uchw., Nr 148, poz. 2957.
579. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Długołęka – Uchw., Nr 148, poz. 2959.
580. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 148, poz. 2960.
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581. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku w gminie
Nowogrodziec – Uchw., Nr 151, poz. 2974.
582. Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz tryb ich pobierania przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze – Uchw., Nr 151, poz. 2985.
583. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy i miasta Nowogrodziec – Uchw., Nr 151, poz. 2986.
584. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Domaniów – Uchw., Nr 151, poz. 2988.
585. Zasady zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie wołowskim – Uchw., Nr 152, poz. 2994.
586. Zasady zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w powiecie wołowskim – Uchw., Nr 152, poz. 2995.
587. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie
– Uchw., Nr 152, poz. 2996.
588. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczowychowawczej w powiecie bolesławieckim – Uchw., Nr 152, poz. 2997.
589. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Karpacza – Uchw., Nr 152, poz. 3000.
590. Uchylenie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej w gminie Milicz – Uchw., Nr 152, poz. 3002.
591. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Duszniki Zdrój – Uchw., Nr 159, poz. 3047.
592. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
w gminie Lwówek Śląski – Uchw., Nr 167, poz. 3085.
593. Zmiana uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia w gminie Polkowice – Uchw., Nr 167,
poz. 3102.
594. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie – Uchw., Nr 170, poz. 3128.
595. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie – Uchw., Nr 175, poz. 3183.
596. Obowiązujące w gminie Bierutów szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, tryb ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – Uchw., Nr 175, poz. 3186.
597. Obowiązujący w gminie Bierutów zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie
mogą go sobie zapewnić – z dowozem do miejsca zamieszkania – Uchw., Nr 175, poz. 3187.
598. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu, będące
w zakresie zadań własnych Gminy Bierutów – Uchw., Nr 175, poz. 3188.
599. Obowiązujący w gminie Bierutów zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki
w szkole – Uchw., Nr 175, poz. 3189.
600. Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie – Uchw., Nr 175, poz. 3190.
601. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie gminy Kamienna Góra – Uchw., Nr 175, poz. 3194.
602. Ustalenie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu
jaworskiego w 2005 roku – Z., Nr 175, poz. 3196.
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603. Zmiana uchwały nr XXIII/137/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej – Uchw., Nr 177, poz. 3204.
604. Zmiana uchwały nr XXVII/165/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, osób pełnoletnich lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu
Oławskiego – Uchw., Nr 177, poz. 3205.
605. Upoważnienie dyrektora Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Uchw.,
Nr 177, poz. 3211.
606. Zasady organizacji i ponoszenia opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym w gminie Jelcz-Laskowice –
Uchw., Nr 182, poz. 3238.
607. Regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminie Lądek Zdrój –
Uchw., Nr 182, poz. 3239.
608. Upoważnienie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu – Uchw.,
Nr 182, poz. 3245.
609. Upoważnienie dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów –
Uchw., Nr 182, poz. 3252.
610. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Dziadowa Kłoda – Uchw., Nr 182, poz. 3255.
611. Upoważnienie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę
Miejską Lubin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Uchw., Nr 189, poz. 3281.
612. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bielawa – Uchw., Nr 189, poz. 3289.
613. Udzielenie Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie upoważnienia do wydawania
decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielawa – Uchw., Nr 189, poz. 3290.
614. Określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów
prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie zgorzeleckim – Uchw., Nr 198, poz. 3343.
615. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 200, poz. 3365.
616. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu – Uchw., Nr 201, poz. 3373.
617. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Lubin – Uchw., Nr 201, poz. 3377.
618. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 201, poz. 3379.
619. Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców,
opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
lub placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie bolesławieckim – Uchw., Nr 208, poz. 3399.
620. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie – Uchw., Nr 208, poz. 3406.
621. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie – Uchw., Nr 208, poz. 3408.
622. Organiazacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze – Uchw., Nr 213, poz. 3424.
623. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach – Uchw., Nr 213, poz. 3430.
624. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach – Uchw., Nr 213, poz. 3432.
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625. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie gminy Długołęka – Uchw., Nr 213, poz. 3437.
626. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej – Uchw., Nr 213, poz. 3439.
627. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 215, poz. 3448.
628. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji
Kryzysowej prowadzony przez Powiat Głogowski – Uchw., Nr 216, poz. 3453.
629. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim – Uchw., Nr 216, poz. 3459.
630. Upoważnienie kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Zgrodnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Uchw., Nr 216,
poz. 3461.
631. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie – Uchw., Nr 219, poz. 3474.
632. Określenie wysokości, zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie w gminie Żarów – Uchw., Nr 219, poz. 3475.
633. Określenie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w gminie Żarów – Uchw., Nr 219, poz. 3476.
634. Określenie zasad i trybu przyznawania pomocy w formie sprawienia pogrzebu w gminie Żarów – Uchw.,
Nr 219, poz. 3477.
635. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy – Uchw., Nr 219, poz. 3478.
636. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz – Uchw., Nr 220, poz. 3494.
637. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie – Uchw., Nr 220, poz. 3501.
638. Statut Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie – Uchw., Nr 224,
poz. 3519.
639. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa – Uchw., Nr 224, poz. 3520.
640. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie – Uchw., Nr 226, poz. 3532.
641. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Lubin – Uchw., Nr 226, poz. 3540.
642. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do wydawania decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym – Uchw., Nr 227, poz. 3548.
643. Udzielenie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi pełnomocnictwa do wydawania decyzji w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 228, poz.
3559.
644. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w gminie Rudna – Uchw., Nr 228, poz. 3566.
645. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Międzylesie – Uchw., Nr 230, poz. 3572.
646. Ustalenie zasad przyznawania pomocy w formie dożywania oraz zasady zwrotu wydatków poniesionych
na ten cel w gminie Jedlina Zdrój – Uchw., Nr 231, poz. 3589.
647. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie do wydawania decyzji
administracyjnych z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 231, poz. 3594.
648. Zmiana uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych
w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki
okresowe i celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu w gminie Strzelin – Uchw., Nr 231, poz. 3599.
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649. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie – Uchw., Nr 231, poz. 3600.
650. Zmiana uchwały sprawie upoważnienia Pani Teresy Diagiel pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeradowie Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Uchw., Nr 231, poz. 3601.
651. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini – Uchw., Nr 231, poz. 3602.
652. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach – Uchw., Nr 231, poz. 3603.
653. Określenie wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych w gminie Zawonia – Uchw., Nr 231, poz. 3604.
654. Zmiana w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej – Uchw., Nr 232, poz. 3619.
655. Określenie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie, a także zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
będące w zakresie zadań własnych Gminy Kobierzyce – Uchw., Nr 232, poz. 3624.
656. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności w gminie Oleśnica za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
tryb ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Uchw., Nr 232, poz. 3627.
657. Udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż
ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Karpacza – Uchw., Nr 234, poz. 3637.
658. Określenie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania w mieście
Legnica – Uchw., Nr 234, poz. 3639.
659. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Prusice – Uchw., Nr 235, poz. 3658.
660. Zmiana uchwały nr XXIX/254/2005 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie miasta
Głogowa – Uchw., Nr 237, poz. 3694.
661. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy – Uchw., Nr 237, poz. 3699.
662. Zwrot wydatków w gminie Oleśnica za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo
okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – z dowozem do miejsca zamieszkania – Uchw., Nr 237, poz. 3700.
663. Zwrot wydatków w gminie Oleśnica za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo
okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole – Uchw.,
Nr 237, poz. 3701.
664. Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu
będące w zakresie zadań własnych Gminy Oleśnica – Uchw., Nr 237, poz. 3702.
665. Zmiana Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach – Uchw., Nr 238, poz. 3718.
666. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Miękinia – Uchw., Nr 238, poz. 3721.
667. 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 240, poz. 3748.
668. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Złotoryja – Uchw., Nr 240, poz. 3755.
669. Określenie zasad zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie wołowskim – Uchw., Nr 241, poz. 3758.
670. Określenie zasad zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w powiecie
wołowskim – Uchw., Nr 241, poz. 3759.
671. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Zagrodno – Uchw., Nr 241, poz. 3772.
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672. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Ścinawa – Uchw., Nr 246, poz. 3879.
673. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Borów – Uchw., Nr 246, poz. 3892.
674. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui – Uchw., Nr 246, poz. 3895.
675. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy miejskiej w Kłodzku – Uchw., Nr 260, poz. 4550.
676. Zmiana regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawora pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – Uchw., Nr 260, poz. 4563.
677. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 260, poz. 4564.
678. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Kondratowice – Uchw., Nr 260, poz. 4578.
679. Oganizacja i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych
przez Gminę Miejską Dzierżoniów w 2005 i w 2006 roku – Uchw., Nr 261, poz. 4585.
680. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko – Uchw., Nr 261, poz. 4607.
681. Organizacja oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ścinawie – Uchw., Nr 263, poz. 4642.
682. Zasady odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Tymczasowej Noclegowni w Oławie – Uchw., Nr 263,
poz. 4661.
683. Zwrot w gminie Polkowice wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej
albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie – Uchw., Nr 263, poz. 4665.
684. Ustalenie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji
kryzysowej w Domu Dziecka – Placówce Wielofunkcyjnej w Górcu w powiecie strzelińskim – Uchw.,
Nr 264, poz. 4678.
685. Uchylenie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu – Uchw., Nr 264, poz. 4697.
686. Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi – Uchw., Nr 265, poz. 4722.
687. Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Góra – Uchw., Nr 266, poz. 4731.

POROZUMIENIA
1.

zawarte w dniu 16 listopada 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Jeleniej Góry a Wójtem Gminy Stara
Kamienica w sprawie lokalnego transportu zbiorowego – Por., Nr 1, poz. 46.

2.

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Kłodzkim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół
Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Jagusia” w Kudowie Zdroju – Por., Nr 1, poz. 47.

3.

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Kłodzkim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół
Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Hematologicznym „Orlik” w Kudowie Zdroju – Por., Nr 1,
poz. 48.

4.

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Milickim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół Szkół
Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Neropsychiatrii w Krośnicach – Por., Nr 1, poz. 49.

5.

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Wałbrzyskim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia ośrodka pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu – Por., Nr 1, poz. 50.
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6.

zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Wałbrzyskim w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą Zespół
Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu – Por., Nr 1, poz. 51.

7.

zawarte w dniu 17 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Bolesławieckim w sprawie przekazania Powiatowi Bolesławickiemu dotacji celowej na przystosowanie Bursy
Szkolnej w Bolesławcu – Por., Nr 1, poz. 52.

8.

zawarte w dniu 21 grudnia 2004 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Powiatu Kłodzkiego w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu do prowadzenia szkoły pod nazwą
Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie – Por., Nr 3, poz. 125.

9.

zawarte w dniu 20 października 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Starostą Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji
danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę – Por., Nr 4, poz. 147.

10. zawarte w dniu 22 listopada 2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica, Gminą Świdnica, Gminą Żarów,
Gminą Marcinowice w sprawie wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego – Por., Nr 7, poz. 207.
11. zawarte w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Starostą
Średzkim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej
bazy danych prowadzonej przez starostę – Por., Nr 14, poz. 372.
12. zawarte w dniu 31 grudnia 2004 r. zawarte między Starostą Wrocławskim a Prezydentem Miasta Wrocławia
w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego – Por., Nr 18, poz. 454.
13. zawarte w dniu 30 października 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Oławskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę – Por., Nr 21, poz. 518.
14. zawarte w dniu 17 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Gminy Mieroszów
w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych – Por., Nr 21, poz. 519.
15. zawarte w dniu 29 grudnia 2004 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim
w sprawie przejęcia przez Województwo Dolnośląskie do prowadzenia ośrodka pod nazwą Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Jaworze – Por., Nr 23, poz. 548.
16. zawarte w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Olszyna w sprawie realizacji i finansowania zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2004/2005 oraz uprzątnięcia ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym – Por., Nr 30, poz. 704.
17. zawarte w dniu 1 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim a Gminą Świeradów Zdrój w sprawie realizacji i finansowania zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2004/2005 oraz uprzątnięcia
ulic z piasku i innych nieczystości po sezonie zimowym – Por., Nr 30, poz. 705.
18. zawarte w dniu 1 lutego 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Kłodzko
w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz
wydanych do niej przepisów wykonawczych – Por., Nr 30, poz. 706.
19. zawarte w dniu 17 lutego 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Kłodzko w sprawie
prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych – Por., Nr 38, poz. 883.
20. Aneks z dnia 13 stycznia 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 grudnia 2003 r. pomiędzy Powiatem
Głogowskim a Miastem Głogów w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Głogowa administrowania
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta – A., Nr 45, poz. 1031.
21. Aneks z dnia 10 stycznia 2005 r. do porozumienia z dnia 8 października 2001 roku w sprawie powierzenia
zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska – A.,
Nr 50, poz. 1142.
22. zawarte w dniu 1 lutego 2005 pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem Legnica w sprawie powierzenia
Legnickiej Bibliotece Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu legnickiego – Por.,
Nr 56, poz. 1223.
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23. zawarte w dniu 3 lutego 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Gminą Bielawa w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i przeznaczenia na ten cel środków finansowych – Por., Nr 61, poz. 1349.
24. zawarte w dniu 25 lutego 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Miejską Świdnica, Gminą
Bielawa, Gminą Dzierżoniów w sprawie określania zasad współpracy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom – Por., Nr 66, poz. 1415.
25. zawarte w dniu 17 marca 2005 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie
powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego –
Por., Nr 69, poz. 1485.
26. zawarte w dniu 1 lutego 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Legnickiego a Burmistrzem Miasta Chojnowa
w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta – Por., Nr 93, poz. 2062.
27. zawarte w dniu 30 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego polegającego na prowadzaniu punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii – Por., Nr 93, poz. 2063.
28. zawarte w dniu 4 maja 2005 r. pomiędzy Burmistrzem Krotoszyna a Wójtem Gminy Cieszków w sprawie
lokalnego transportu zbiorowego – Por., Nr 103, poz. 2241.
29. zawarte w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Zgorzelec
w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu oraz zasad rozliczania środków finansowych – Por., Nr 109, poz. 2353.
30. zawarte w dniu 18 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Czernica w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław
z niektórymi miejscowościami Gminy – Por., Nr 111, poz. 2402.
31. zawarte w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy – Por., Nr 111, poz. 2403.
32. zawarte 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 – Por., Nr 111, poz. 2404.
33. zawarte w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Święta Katarzyna w sprawie
powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących
Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy – Por., Nr 111, poz. 2405.
34. zawarte 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 – Por., Nr 111, poz. 2406.
35. Aneks z dnia 30 listopada 2004 r. do porozumienia z dnia 25 października 2004 r. zawartego pomiędzy
Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy – A.,
Nr 111, poz. 2407.
36. Aneks z dnia 8 lutego 2005 r. do porozumienia z dnia 18 października 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą
Wrocław a Gminą Czernica w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy – A., Nr 111,
poz. 2408.
37. Aneks z dnia 8 lutego 2005 r. do porozumienia z dnia 25 października 2004 r. zawartego 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 111,
poz. 2409.
38. Aneks z dnia 8 lutego 2005 r. do porozumienia z dnia 25 października 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą
Wrocław a Gminą Święta Katarzyna w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy – A.,
Nr 111, poz. 2410.
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39. zawarte w dniu 17 lutego 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Oleśnickiego a Burmistrzem Miasta Oleśnicy w sprawie powierzenia Miastu Oleśnicy zarządzania niektórymi drogami powiatowymi – Por., Nr 116,
poz. 2474.
40. 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 ul. Krajewskiego
1 we Wrocławiu oraz Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu – Por., Nr 117,
poz. 2484.
41. zawarte w dniu 23 czerwca 2005 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miejską Chojnów wprowadzające zmiany w porozumieniu z dnia 1 lutego 2005 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miejską
Chojnów w sprawie powierzenia miastu przez powiat zadań w zakresie zarządu drogami powiatowymi
w granicach administracyjnych miasta, polegających na sprzątaniu nawierzchni dróg oraz utrzymaniu czystości studzienek ściekowych w ramach letniego utrzymania – Por., Nr 144, poz. 2871.
42. zawarte w dniu 10 maja 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lwóweckiego a Gminą Lubomierz w sprawie
dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Lubomierz do szkół wchodzących
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lwówku Śląskim – Por., Nr 146, poz. 2919.
43. Aneks z dnia 1 lipca 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia
Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego – A., Nr 146,
poz. 2920.
44. zawarte 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 – Por., Nr 151, poz. 2992.
45. zawarte w dniu 21 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Polkowicach w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 28 kwietnia 2005 – Por., Nr 170, poz. 3131.
46. zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski
w UE” w dniu 1 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3132.
47. zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Miastem Legnica w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy
pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 1 maja
2005 r. w Legnicy pt. „Europejski Piknik Siatkarski” – Por., Nr 170, poz. 3133.
48. zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniach 7 i 8 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3134.
49. zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Trzebnickiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 7 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3135.
50. zawarte w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Ząbkowickiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniach 2, 4 i 9 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3136.
51. zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie
realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski
w UE” w dniach 6-7 maja 2005 r. w trakcie trwania Targów Turystycznych TOURTEC’2005 – Por.,
Nr 170, poz. 3137.
52. zawarte w dniu 26 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Oławie
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 9 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3138.
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53. zawarte w dniu 27 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Oleśnickiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 5 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3139.
54. zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Górowskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 5 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3140.
55. zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Kłodzkiego w
sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji
imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniach 6 i 9 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3141.
56. zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Milickiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniach 29 kwietnia 2005 r. i 9 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3142.
57. zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Strzelińskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniach 1 i 2 maja 2005 – Por., Nr 170, poz. 3143.
58. zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Średzkiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 6 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3144.
59. zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 7 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3145.
60. zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Złotoryjskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 1 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3146.
61. zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Lubańskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 1 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3147.
62. zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Lwóweckiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniach od 29 kwietnia 2005 r. do 8 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3148.
63. zawarte w dniu 29 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Świdnickiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 3 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3149.
64. zawarte w dniu 4 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Jaworze w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu
9 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3150.
65. zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Dzierżoniowskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 9 maja 2005 r. w „Pałacu Bielawa” w Bielawie, w formie Konferencji pod nazwą „Prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej” – Por., Nr 170, poz. 3151.
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66. zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Głogowskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniu 8 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3152.
67. zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Legnicy w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy VII Wiosna Niepełnosprawnych „Niepełnosprawni i Sprawni Razem w Europie” pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE” w dniu 7 maja 2005 r. – Por.,
Nr 170, poz. 3153.
68. zawarte w dniu 6 maja 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu Wołowskiego
w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy pod hasłem „Uroczyste obchody podsumowujące pierwszy rok członkostwa Polski w UE”
w dniach od 28 kwietnia 2005 r. do 9 maja 2005 r. – Por., Nr 170, poz. 3154.
69. zawarte w dniu 4 lipca 2005 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Prusice w sprawie powierzenia
Gminie realizacji zadania „Budowa chodnika w miejscowości Prusice ul. Wrocławska – ciąg drogi powiatowej nr 1347d na odcinku o długości 505 mb od ul. Górkowickiej do motelu RIVIERA” – Por., Nr 170,
poz. 3155.
70. zawarte w dniu 20 lipca 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
w sprawie przejęcia przez Powiat do prowadzenia jako zadania powierzonego Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu – Por., Nr 170, poz. 3156.
71. zawarte w dniu 22 lipca 2005 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim w sprawie
przejęcia przez Powiat z dniem 1 września 2005 r. jako zadania powierzonego prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie – Por., Nr 170, poz. 3157.
72. zawarte w dniu 27 lipca 2005 r. pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiatem Świdnickim w sprawie
wspólnego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Por., Nr 170,
poz. 3158.
73. zawarte w dniu 4 lipca 2005 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania „Budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej w Piotrowiczkach, gmina Wisznia Mała” – Por., Nr 177, poz. 3213.
74. zawarte w dniu 31 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Legnicy w sprawie
powierzenia Gminie Legnica przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów środka specjalnego – Por., Nr 177, poz. 3214.
75. zawarte w dniu 30 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych – Por., Nr 193, poz. 3326.
76. zawarte w dniu 9 września 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Starostą Bolesławieckim w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów środka specjalnego –
Por., Nr 193, poz. 3327.
77. zawarte w dniu 9 września 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów środka specjalnego –
Por., Nr 198, poz. 3361.
78. zawarte w dniu 10 października 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a dyrektorem Dolnośląskiego
Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych
z ochroną zdrowia należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego – Por., Nr 219, poz. 3481.
79. zawarte w dniu 20 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Szklarska Poręba w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączone w zespół szkół oraz zasad finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie – Por., Nr 224, poz. 3527.
80. zawarte w dniu 31 października 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Powiatu w Legnicy
w sprawie przekazania dotacji związanych z wykonaniem zadania na rzecz rolnictwa – Por., Nr 231,
poz. 3607.
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81. Aneks do porozumienia międzygminnego z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych – A, Nr 237, poz. 3703.
82. zawarte w dniu 27 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Oławskim a Gminą Miejską Oława w sprawie
wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oławie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla
Powiatu Oławskiego – Por., Nr 238, poz. 3729.
83. zawarte w dniu 12 września 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgorzeleckiego a Burmistrzem Miasta
Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zgorzelec – Por., Nr 242, poz. 3798.
84. zawarte w dniu 4 października 2005 r. pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a Wojewodą
Dolnośląskim w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezbędnego do organizacji i wykonania prac remontowych na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu – Por., Nr 246, poz. 3898.
85. zawarte w dniu 7 listopada 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, niezbędnego do organizacji i wykonania prac remontowych na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu – Por., Nr 246, poz. 3899.
86. Aneks do porozumienia 30/96/2005 zawartego w dniu 14 kwietnia 2005 r. pomiędzy Radą Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na remonty
cmentarzy wojennych – A., Nr 246, poz. 3900.
87. Aneks do porozumienia nr 1/05 zawartego w dniu 30 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim
a Gminą Wrocław w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na remonty cmentarzy wojennych – A.,
Nr 246, poz. 3901.
88. zawarte w dniu 15 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Śląska w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska –
Por., Nr 264, poz. 4713.

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI
1.

Określenie zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych w mieście Zgorzelec – Uchw., Nr 242, poz. 3784.

PROGRAMY WOJEWÓDZKIE
1.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 rok –
Uchw., Nr 2, poz. 62.

2.

Określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu Współpracy Samorządu Województwa
Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2005 roku – Uchw., Nr 2, poz. 63.

3.

Określenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata
2005–2013 będącej integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 21,
poz. 487.

4.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok –
Uchw., Nr 58, poz. 1249.

5.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji
dla Województwa Dolnośląskiego – Uchw., Nr 58, poz. 1250.

6.

Zasady, tryb i harmonogram przygotowania „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 2007–
–2013” – Uchw., Nr 148, poz. 2943.

– 185 –

7.

Zmiana uchwały nr XXXIII/410/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do
2020 roku – Uchw., Nr 148, poz. 2944.

8.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na
Dolnym Śląsku w 2006 roku – Uchw., Nr 243, poz. 3799.

9.

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Programu Małej Retencji Wodnej w Województwie Dolnośląskim – Uchw., Nr 243, poz. 3800.

REFERENDUM
1.

Przeprowadzenie referendum gminnego o odwołanie Burmistrza Miasta Piława Górna przed upływem kadencji – P., Nr 31, poz. 746.

2.

Ustalenie wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Piławy Górnej przed upływem
kadencji, przeprowadzonego w dniu 10 kwietnia 2005 r. – Pr., Nr 69, poz. 1486.

3.

Przeprowadzenie referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy Święta Katarzyna oraz odwołanie Wójta
Gminy Święta Katarzyna przed upływem kadencji – P., Nr 100, poz. 2147.

4.

Ustalenie wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Święta Katarzyna oraz odwołania Wójta Gminy Święta Katarzyna przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2005 r. –
Pr., Nr 139, poz. 2804.

5.

Przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Pęcław i odwołania Rady Gminy w Pęcławiu – P., Nr 246, poz. 3908.

REGULAMINY
1.

Regulamin targowiska miejskiego w Lądku Zdroju – Uchw., Nr 30, poz. 685

2.

Regulamin targowiska miejskiego w Jedlinie Zdroju przy ul. Piastowskiej – Uchw., Nr 49, poz. 1096.

3.

Regulamin cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej – Uchw., Nr 78, poz. 1698.

4.

Regulamin targowiska w Lubiążu, gmina Wołów – Uchw., Nr 101, poz. 2153.

5.

Regulamin cmentarza komunalnego w Jedlinie Zdroju – Uchw., Nr 135, poz. 2759.

6.

Regulamin cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Świerzawa – Uchw., Nr 155, poz. 3019.

7.

Ustalenie lokalizacji targowiska na terenie miasta Chojnowa oraz ustalenie regulamin targowiska – Uchw.,
Nr 201, poz. 3370.

8.

Regulamin gminnych placów zabaw w Wołowie – Uchw., Nr 224, poz. 3522.

9.

Regulamin targowiska miejskiego w Bierutowie – Uchw., Nr 237, poz. 3692.

10. Przeznaczenie terenów rekreacyjnych w Przewornie oraz ustalenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych w Przewornie – Uchw., Nr 237, poz. 3698.
11. Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na ich terenie w gminie
Strzegom – Uchw., Nr 239, poz. 3732.
12. Zasady korzystania z planowanych do realizacji terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Łagów i Żarska Wieś – Uchw., Nr 242, poz. 3792.
13. Regulamin cmentarza komunalnego na terenie miasta i gminy Bierutów – Uchw., Nr 243, poz. 3807.
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REKLAMA
1.

Zmiana uchwały w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach Gminy Lądek Zdrój i pobierania opłat z tego tytułu – Uchw., Nr 1, poz. 26.

2.

Zasady umieszczania reklam na terenach i obiektach komunalnych w gminie Zawidów – Uchw., Nr 4,
poz. 141.

3.

Zasady umieszczania reklam na nieruchomościach i urządzeniach Gminy Dzierżoniów i ustalenie opłat
z tego tytułu – Uchw., Nr 14, poz. 365.

4.

Zasady i warunki umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Świdnica – Uchw.,
Nr 61, poz. 1346.

5.

Zmiana uchwały nr 148/XIX/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zasad umieszczania szyldów, reklam i anten na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej
Nowa Ruda – Uchw., Nr 71, poz. 1541.

6.

Zasady umieszczania reklam na obiektach i terenach Gminy Kotla i pobieranie opłat z tego tytułu – Uchw.,
Nr 88, poz. 1935.

7.

Zasady umieszczania reklam na gruntach, obiektach oraz urządzeniach gminnych i pobieranie opłat z tego
tytułu w gminie Karpacz – Uchw., Nr 103, poz. 2216.

8.

Zasady odpłatności za umieszczanie reklam na mieniu Gminy Żmigród – Uchw., Nr 130, poz. 2643.

9.

Ustalenie wysokości opłat za umieszczenie reklam na obiektach i gruntach gminnych w Polanicy Zdrój –
Uchw., Nr 133, poz. 2695.

10. Zasady odpłatności za umieszczanie reklam na mieniu Gminy Prusice – Uchw., Nr 198, poz. 3355.

SŁUŻBA ZDROWIA
1.

Restrukturyzacja finansowa publicznych zakładów opieki zdrowotnej we Wrocławiu – Uchw., Nr 133,
poz. 2707.

2.

Restrukturyzacja należności publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu zobowiązań podatkowych
stanowiących dochody budżetu Miasta Jawora – Uchw., Nr 136, poz. 2778.

3.

Restrukturyzacja zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej w mieście Jelenia Góra – Uchw., Nr 146, poz. 2901.

4.

Likwidacja Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie – Uchw., Nr 201, poz. 3367.

5.

Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach – Uchw.,
Nr 228, poz. 3565.

6.

Restrukturyzacja finansowa publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Trzebnicy – Uchw., Nr 234,
poz. 3646.

7.

Restrukturyzacja zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej w gminie Janowice Wielkie – Uchw., Nr 241, poz. 3771.

8.

Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni przy ul. Legnickiej 61
we Wrocławiu – Uchw., Nr 242, poz. 3779.

9.

Określenie w gminie Sobótka zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Uchw., Nr 246, poz. 3877.

10. Restrukturyzacja finansowa publicznych zakładów opieki zdrowotnej w mieście Legnica – Uchw., Nr 262,
poz. 4627.
11. Zasady zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lubinie – Uchw., Nr 263, poz. 4643.
12. Przekształcenie Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie – Uchw., Nr 264, poz. 4679.
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SPROSTOWANIE BŁĘDÓW
1.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 21, poz. 522.

2.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 31, poz. 747.

3.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 50, poz. 1143.

4.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 56, poz. 1224.

5.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 82, poz. 1799.

6.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 125, poz. 2588.

7.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 167, poz. 3113.

8.

Sprostowanie błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 224, poz. 3528.

SPORT
1.

Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych w gminie Polkowice – Uchw., Nr 10, poz. 272.

2.

Określenie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i zmian oraz wysokości
stypendiów sportowych w gminie miejskiej Głogów – Uchw., Nr 49, poz. 1091.

3.

Zmiana uchwały nr XXIII/276/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych
– Uchw., Nr 56, poz. 1204.

4.

Ustanowienie stypendiów sportowych dla zawodników będących mieszkańcami Gminy Janowice Wielkie
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym – Uchw.,
Nr 84, poz. 1830.

5.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych
w gminie Katy Wrocławskie – Uchw., Nr 90, poz. 1957.

6.

Szczegółowe zasady i tryb i przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów sportowych
w gminie Bogatynia – Uchw., Nr 117, poz. 2482.

7.

Ustalenie regulaminu stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Wałbrzych w dziedzinie kultury
fizycznej – Uchw., Nr 120, poz. 2496.

8.

Uchylenie uchwały nr 217/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe – Uchw.,
Nr 123, poz. 2550.

9.

Stypendia sportowe dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających
w Jeleniej Górze oraz osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym – Uchw., Nr 146, poz. 2905.

10. Ustanowienie dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu oraz szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz jej wysokość – Uchw., Nr 148,
poz. 2947.
11. Ustalenie wysokości nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasady i tryb ich przyznawania w gminie Polkowice – Uchw., Nr 167, poz. 3103.
12. Zmiana regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w Gminie Miasto Świdnica w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki – Uchw., Nr 182, poz. 3242.
13. Ustalenie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród za osiągniecie wysokich wyników sportowych dla zawodników i trenerów Gminy Strzegom oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania – Uchw., Nr 189,
poz. 3283.
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14. Określenie w mieście Legnica warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym – Uchw., Nr 234, poz. 3640.
15. Określenie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych dla zawodników nieposiadających licencji i trenerów w gminie Wrocław – Uchw., Nr 260, poz. 4566.
16. Określenie warunków i trybu przyznawania nagród sportowych w gminie Wrocław – Uchw., Nr 260,
poz. 4567.
17. Zmiana uchwały nr XXIII/276/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych wraz ze zmianami w uchwale nr XXIV/291/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego
2005 r. – Uchw., Nr 262, poz. 4628.

STATUTY: WOJEWÓDZTWA, POWIATÓW, GMIN, SOŁECTW I OSIEDLI
ORAZ MŁODZIEŻOWYCH RAD GMIN
1.

Zmiana Statutu Powiatu Świdnickiego – Uchw., Nr 1, poz. 3.

2.

Zmiana Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Mysłakowice – Uchw., Nr 1, poz. 33.

3.

Statut Gminy Miejskiej Kowary – Uchw., Nr 2, poz. 75.

4.

Zmiana Statutu Gminy Kotla – Uchw., Nr 2, poz. 94.

5.

Statut Sołectwa Antoniów, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 109.

6.

Statut Sołectwa Barcinek, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 110.

7.

Statut Sołectwa Chromiec, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 111.

8.

Statut Sołectwa Kopaniec, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 112.

9.

Statut Sołectwa Kromnów, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 113.

10. Statut Sołectwa Mała Kamienica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 114.
11. Statut Sołectwa Nowa Kamienica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 115.
12. Statut Sołectwa Rybnica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 116.
13. Statut Sołectwa Stara Kamienica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 117.
14. Statut Sołectwa Wojcieszyce, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 3, poz. 118.
15. Zmiana Statutu Gminy Łagiewniki – Uchw., Nr 3, poz. 121.
16. Zmiana Statutu Powiatu Oławskiego – Uchw., Nr 4, poz. 126.
17. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sobótce i nadanie jej Statutu – Uchw., Nr 4, poz. 140.
18. Zmiana uchwały w sprawie podziału Wrocławia na osiedla – Uchw., Nr 8, poz. 222.
19. Statut Sołectwa Brzostowo, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 290.
20. Statut Sołectwa Bukowice I, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 291.
21. Statut Sołectwa Bukowice II, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 292.
22. Statut Sołectwa Czarnogoździce, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 293.
23. Statut Sołectwa Czeszyce, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 294.
24. Statut Sołectwa Dąbrowa, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 295.
25. Statut Sołectwa Dziewiętlin, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 296.
26. Statut Sołectwa Grabownica, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 297.
27. Statut Sołectwa Kotlarka, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 298.
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28. Statut Sołectwa Krośnice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 299.
29. Statut Sołectwa Kuźnica Czeszycka, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 300.
30. Statut Sołectwa Lędzina, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 301.
31. Statut Sołectwa Luboradów, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 302.
32. Statut Sołectwa Łazy, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 303.
33. Statut Sołectwa Pierstnica, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 304.
34. Statut Sołectwa Police, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 305.
35. Statut Sołectwa Stara Huta, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 306.
36. Statut Sołectwa Suliradzice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 307.
37. Statut Sołectwa Świebodów, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 308.
38. Statut Sołectwa Wąbnice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 309.
39. Statut Sołectwa Wierzchowice, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 310.
40. Statut Sołectwa Żeleźniki, gmina Krośnice – Uchw., Nr 11, poz. 311.
41. Zmiana Statutu Gminy Borów – Uchw., Nr 12, poz. 336.
42. Statut Sołectwa Kościelniki Dolne w gminie Lubań – Uchw., Nr 12, poz. 337.
43. Zmiana Statutu Gminy Lewin Kłodzki – Uchw., Nr 14, poz. 364.
44. Statut Sołectwa Bagno, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 388.
45. Statut Sołectwa Borkowice, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 389.
46. Statut Sołectwa Golędzinów, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 390.
47. Statut Sołectwa Jary, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 391.
48. Statut Sołectwa Kotowice, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 392.
49. Statut Sołectwa Kowale, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 393.
50. Statut Sołectwa Kuraszków, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 394.
51. Statut Sołectwa Lubnów, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 395.
52. Statut Sołectwa Morzęcin Mały, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 396.
53. Statut Sołectwa Morzęcin Wielki, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 397.
54. Statut Sołectwa Osola, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 398.
55. Statut Sołectwa Osolin, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 399.
56. Statut Sołectwa Paniowice, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 400.
57. Statut Sołectwa Pęgów, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 401.
58. Statut Sołectwa Piekary, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 402.
59. Statut Sołectwa Przecławie, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 403.
60. Statut Sołectwa Raków, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 404.
61. Statut Sołectwa Rościsławice, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 405.
62. Statut Sołectwa Siemanice, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 406.
63. Statut Sołectwa Uraz, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 407.
64. Statut Sołectwa Wielka Lipa, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 408.
65. Statut Sołectwa Wilczyn, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 409.
66. Statut Sołectwa Zajączków, gmina Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 16, poz. 410.
67. Statut Sołectwa Brzezimierz, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 417.
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68.

Statut Sołectwa Chwastnica, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 418.

69.

Statut Sołectwa Domaniów, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 419.

70.

Statut Sołectwa Gęsice, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 420.

71.

Statut Sołectwa Goszczyna, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 421.

72.

Statut Sołectwa Grodziszowice, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 422.

73.

Statut Sołectwa Janków, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 423.

74.

Statut Sołectwa Kończyce, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 424.

75.

Statut Sołectwa Kuchary, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 425.

76.

Statut Sołectwa Kurzątkowice, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 426.

77.

Statut Sołectwa Piskorzów, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 427.

78.

Statut Sołectwa Piskorzówek, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 428.

79.

Statut Sołectwa Polwica, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 429.

80.

Statut Sołectwa Radłowice, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 430.

81.

Statut Sołectwa Radoszkowice, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 431.

82.

Statut Sołectwa Skrzypnik, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 432.

83.

Statut Sołectwa Swojków, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 433.

84.

Statut Sołectwa Wierzbno, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 434.

85.

Statut Sołectwa Wyszkowice, gmina Domaniów – Uchw., Nr 17, poz. 435.

86.

Statut Sołectwa Nowa Wieś Lubińska, gmina Polkowice – Uchw., Nr 18, poz. 446.

87.

Podział Sołectwa Wójtowice w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 21, poz. 492.

88.

Zmiana Statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 21, poz. 493.

89.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Podzamcze”
i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 500.

90.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Piaskowa
Góra” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 501.

91.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Śródmieście” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 502.

92.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Nowe Miasto” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 503.

93.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Stary Zdrój”
i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 504.

94.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Biały Kamień, Konradów” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 505.

95.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Sobięcin,
Gaj” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 506.

96.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Podgórze,
Nowy i Stary Glinik” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 507.

97.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Szczawienko, Książ” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 508.

98.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Rusinowa,
Kozice” i nadanie Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 509.

99.

Utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa „Lubiechów”
i nadania Statutu tej jednostce – Uchw., Nr 21, poz. 510.

100. Zmiana statutów sołectw istniejących na terenie gminy Żórawina – Uchw., Nr 23, poz. 541.
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101. Zmiana Statutu Gminy Kudowa Zdrój – Uchw., Nr 27, poz. 636.
102. Zmiana Statutu Powiatu Milickiego – Uchw., Nr 30, poz. 680.
103. Statut Sołectwa Młyńsko, gmina Gryfów Śląski – Uchw., Nr 31, poz. 719.
104. Zmiana Statutu Miasta i Gminy Bierutów – Uchw., Nr 34, poz. 765.
105. Statut Sołectwa Krzelków, gmina Ziębice – Uchw., Nr 34, poz. 769.
106. Statut Sołectwa Skalice, gmina Ziębice – Uchw., Nr 34, poz. 770.
107. Statutu Sołectwa Witostowice, gmina Ziębice – Uchw., Nr 34, poz. 771.
108. Zmiana Statutu Gminy Bardo – Uchw., Nr 34, poz. 772.
109. Zmiana Statutu Gminy Wąsosz – Uchw., Nr 36, poz. 839.
110. Zmiana Statutu Gminy Olszyna – Uchw., Nr 38, poz. 863.
111. Zmiana Statutu Gminy Strzegom – Uchw., Nr 38, poz. 870.
112. Statut Sołectwa Kondratowice – Uchw., Nr 41, poz. 969.
113. Statut Sołectwa Antoniów, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 972.
114. Statut Sołectwa Barcinek, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 973.
115. Statut Sołectwa Chromiec, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 974.
116. Statut Sołectwa Kopaniec, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 975.
117. Statut Sołectwa Kromnów, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 976.
118. Statut Sołectwa Mała Kamienica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 977.
119. Statut Sołectwa Nowa Kamienica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 978.
120. Statut Sołectwa Rybnica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 979.
121. Statut Sołectwa Stara Kamienica, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 4, poz. 980.
122. Statut Sołectwa Wojcieszyce, gmina Stara Kamienica – Uchw., Nr 41, poz. 981.
123. Statut Sołectwa Złotno, gmina Szczytna – Uchw., Nr 52, poz. 1155.
124. Statut Sołectwa Słoszów, gmina Szczytna – Uchw., Nr 52, poz. 1156.
125. Statut Sołectwa Łużyce, gmina Szczytna – Uchw., Nr 52, poz. 1157.
126. Statut Sołectwa Niwa, gmina Szczytna – Uchw., Nr 52, poz. 1158.
127. Statut Sołectwa Dolina, gmina Szczytna – Uchw., Nr 52, poz. 1159.
128. Statut SołectwaWolany, gmina Szczytna – Uchw., Nr 52, poz. 1160.
129. Statut Sołectwa Chocieszów, gmina Szczytna – Uchw., Nr 52, poz. 1161.
130. Zmiana Statutu Gminy Miłkowice – Uchw., Nr 52, poz. 1170.
131. Podział sołectwa Małuszów – Biskupice Podgórne oraz utworzenie sołectwa Małuszów i sołectwa Biskupice Podgórne w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 52, poz. 1177.
132. Zmiana Statutu Gminy Gaworzyce – Uchw., Nr 57, poz. 1238.
133. Zmiana Statutu Gminy Udanin – Uchw., Nr 57, poz. 1239.
134. Statut Gminy i Miasta Bogatynia – Uchw., Nr 58, poz. 1259.
135. Statut Miasta Piechowice – Uchw., Nr 64, poz. 1359.
136. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu – Uchw., Nr 64, poz. 1362.
137. Zmiana statutów sołectw w gminie Udanin – Uchw., Nr 67, poz. 1434.
138. Statut Sołectwa Nawojów Śląski w gminie Lubań – Uchw., Nr 67, poz. 1444.
139. Zmiana Statutu Miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 69, poz. 1460.
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140. Uchylenie Statutu Sołectwa Polkowice Dolne – Uchw., Nr 69, poz. 1467.
141. Zmiana Statutu Gminy Żukowice – Uchw., Nr 74, poz. 1604.
142. Zmiana Statutu Powiatu Lwóweckiego – Uchw., Nr 75, poz. 1609.
143. Zmiana Statutu Miasta i Gminy Twardogóra – Uchw., Nr 75, poz. 1618.
144. Statut Sołectwa Grzegorzów w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1652.
145. Statut Sołectwa Janowiczki w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1653.
146. Statut Sołectwa Karczyn w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1654.
147. Statut Sołectwa Gołostowice w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1655.
148. Statut Sołectwa Czerwieniec w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1656.
149. Statut Sołectwa Błotnica w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1657.
150. Statut Sołectwa Górka Sopocka w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1658.
151. Statut Sołectwa Komorowice w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1659.
152. Statut Sołectwa Kowalskie-Żelowice w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1660.
153. Statut Sołectwa Księginice Wielkie w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1661.
154. Statut Sołectwa Lipowa-Sadowice w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1662.
155. Statut Sołectwa Maleszów w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1663.
156. Statut Sołectwa Rakowice w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1664.
157. Statut Sołectwa Prusy w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1665.
158. Statut Sołectwa Podgaj w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1666.
159. Statut Sołectwa Strachów w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1667.
160. Statut Sołectwa Zarzyca w gminie Kondratowice – Uchw., Nr 76, poz. 1668.
161. Podział sołectwa Rolantowice – Budziszów oraz utworzenie sołectwa Rolantowice i sołectwa Budziszów
w gminie Kobierzyce – Uchw., Nr 78, poz. 1715.
162. Statut Gminy Karpacz – Uchw., Nr 82, poz. 1774.
163. Statut Sołectwa Chełm w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1817.
164. Statut Sołectwa Chomiąża w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1818.
165. Statut Sołectwa Dębice w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1819.
166. Statut Sołectwa Kwietno w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1820.
167. Statut Sołectwa Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1821.
168. Statut Sołectwa Rachów w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1822.
169. Statut Sołectwa Rusko w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1823.
170. Statut Sołectwa Wilczków w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1824.
171. Statut Sołectwa Mazurowice w gminie Malczyce – Uchw., Nr 84, poz. 1825.
172. Statut Sołectwa Służejów w gminie Ziębice – Uchw., Nr 91, poz. 1988.
173. Zmiana Statutu Legnicy – Uchw., Nr 92, poz. 2015.
174. Zmiana Statutu Gminy Mieroszów – Uchw., Nr 96, poz. 2115.
175. Utworzenie i nadanie Statutu Sołectwa Radłów w gminie Zawonia – Uchw., Nr 101, poz. 2159.
176. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Sołectwa Radłów – Uchw., Nr 101, poz. 2160.
177. Zmiana Statutu Gminy Oborniki Śląskie – Uchw., Nr 103, poz. 2219.
178. Statut Sołectwa Barycz w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2222.
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179. Statut Sołectwa Drzymałowice w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2223.
180. Statut Sołectwa Godziszowa w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2224.
181. Statut Sołectwa Grzegorzów w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2225.
182. Statut Sołectwa Luboradz w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2226.
183. Statut Sołectwa Marcinowice w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2227.
184. Statut Sołectwa Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2228.
185. Statut Sołectwa Niedaszów w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2229.
186. Statut Sołectwa Siekierzyce w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2230.
187. Statut Sołectwa Snowidza w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2231.
188. Statut Sołectwa Targoszyn w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2232.
189. Statut Sołectwa Zimnik w gminie Mściwojów – Uchw., Nr 103, poz. 2233.
190. Zmiana Statutu Sołectwa Bożkowice w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2263.
191. Zmiana w Statucie Sołectwa Biedrzychowice w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2264.
192. Zmiana w Statucie Sołectwa Grodnica w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2265.
193. Zmiana w Statucie Sołectwa Kałużna w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2266.
194. Zmiana w Statucie Sołectwa Karłowice w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2267.
195. Zmiana w Statucie Sołectwa Krzewie Małe w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2268.
196. Zmiana w Statucie Sołectwa Nowa Świdnica w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2269.
197. Zmiana w Statucie Sołectwa Olszyna Dolna w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2270.
198. Zmiana w Statucie Sołectwa Zapusta w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2271.
199. Statut Sołectwa Bożkowice w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2275.
200. Statut Sołectwa Biedrzychowice w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2276.
201. Statut Sołectwa Grodnica w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2277.
202. Statut Sołectwa Kałużna w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2278.
203. Statut Sołectwa Karłowice w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2279.
204. Statut Sołectwa Krzewie Małe w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2280.
205. Statut Sołectwa Nowa Świdnica w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2281.
206. Statut Sołectwa w Olszyna Dolna w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2282.
207. Statut Sołectwa Zapusta w gminie Olszyna – Uchw., Nr 105, poz. 2283.
208. Statut Sołectwa Biskupice Oławskie w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2296.
209. Statut Sołectwa Brzezinki w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2297.
210. Statut Sołectwa Chwałowice w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2298.
211. Statutu Sołectwa Dębina w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2299.
212. Statut Sołectwa Dziuplina w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2300.
213. Statut Sołectwa Grędzina w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2301.
214. Statut Sołectwa Kopalina w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2302.
215. Statut Sołectwa Łęg w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2303.
216. Statut Sołectwa Miłocice w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2304.
217. Statut Sołectwa Miłocice Małe w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2305.
218. Statut Sołectwa Miłoszyce w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2306.
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219. Statut Sołectwa Minkowice Oławskie w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2307.
220. Statut Sołectwa Piekary w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2308.
221. Statut Sołectwa Nowy Dwór w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2309.
222. Statut Sołectwa Wójcice w gminie Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2310.
223. Statut Osiedla Domków Jednorodzinnych w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2311.
224. Statut Osiedla Fabryczne w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2312.
225. Statut Osiedla Jelcz w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2313.
226. Statut Osiedla Komunalnego w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2314.
227. Statut Osiedla Laskowice w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2315.
228. Statut Osiedla Ludwika Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2316.
229. Statut Osiedla Metalowców w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2317.
230. Statut Osiedla XXXV – lecia I w Jelczu-Laskowicach – Uchw., Nr 108, poz. 2318.
231. Zmiana statutów jednostek pomocniczych Gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 108, poz. 2319.
232. Statut Sołectwa Rososznica w gminie Ziębice – Uchw., Nr 111, poz. 2363.
233. Statut Sołectwa Lubnów w gminie Ziębice – Uchw., Nr 111, poz. 2364.
234. Statut Sołectwa Ziębice w gminie Ziębice – Uchw., Nr 111, poz. 2365.
235. Statut Sołectwa Bieniowice w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2421.
236. Statut Sołectwa Golanka Górna w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2422.
237. Statut Sołectwa Grzybiany w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2423.
238. Statut Sołectwa Jaśkowice Legnickie w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2424.
239. Statut Sołectwa Kunice w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2425.
240. Statut Sołectwa Miłogostowice w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2426.
241. Statut Sołectwa Pątnów Legnicki w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2427.
242. Statut Sołectwa Rosochata w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2428.
243. Statut Sołectwa Spalona w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2429.
244. Statut Sołectwa Szczytniki nad Kaczawą w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2430.
245. Statut Sołectwa Szczytniki Małe w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2431.
246. Statut Sołectwa Piotrówek w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2432.
247. Statut Sołectwa Ziemnice w gminie Kunice – Uchw., Nr 112, poz. 2433.
248. Zmiany w Statucie Gminy Jeżów Sudecki – Uchw., Nr 116, poz. 2469.
249. Statut Sołectwa Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2507.
250. Statut Sołectwa Długopole Dolne w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2508.
251. Statut Sołectwa Długopole Zdrój w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2509.
252. Statut Sołectwa Gorzanów w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2510.
253. Statut Sołectwa Idzików w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2511.
254. Statut Sołectwa Kamienna w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2512.
255. Statut Sołectwa Lasówka w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2513.
256. Statut Sołectwa Marianówka w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2514.
257. Statut Sołectwa Mielnik w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2515.
258. Statut Sołectwa Międzygórze w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2516.
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259. Statut Sołectwa Młoty w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2517.
260. Statut Sołectwa Mostowice w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2518.
261. Statut Sołectwa Nowa Bystrzyca w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2519.
262. Statut Sołectwa Nowa Łomnica w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2520.
263. Statut Sołectwa Nowy Waliszów w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2521.
264. Statut Sołectwa Piotrowice w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2522.
265. Statut Sołectwa Pławnica w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2523.
266. Statut Sołectwa Ponikowa w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2524.
267. Statut Sołectwa Poręba w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2525.
268. Statut Sołectwa Spalona w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2526.
269. Statut Sołectwa Stara Bystrzyca w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2527.
270. Statut Sołectwa Stara Łomnica w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2528.
271. Statut Sołectwa Starkówek w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2529.
272. Statut Sołectwa Stary Waliszów w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2530.
273. Statut Sołectwa Szklarka w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2531.
274. Statut Sołectwa Topolice w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2532.
275. Statut Sołectwa Wilkanów w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2533.
276. Statut Sołectwa Wójtowice w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2534.
277. Statut Sołectwa Wyszki w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2535.
278. Statut Sołectwa Zabłocie w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2536.
279. Statut Sołectwa Zalesie w gminie Bystrzyca Kłodzka – Uchw., Nr 121, poz. 2537.
280. Zmiana Statutu Powiatu Lwóweckiego – Uchw., Nr 123, poz. 2545.
281. Statut jednostki pomocniczej o nazwie „Miasto Świerzawa” – Uchw., Nr 125, poz. 2579.
282. Zmiana Statutu Gminy Jawor – Uchw., Nr 130, poz. 2646.
283. Zmiana Statutu Gminy Wojcieszów – Uchw., Nr 132, poz. 2680.
284. Zmiana Statutu Gminy Oleśnica – Uchw., Nr 132, poz. 2691.
285. Statut Gminy Miejskiej Kamienna Góra – Uchw., Nr 134, poz. 2729.
286. Statut Sołectwa Dłużyna Górna w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2790.
287. Statut Sołectwa Bielawa Dolna w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2791.
288. Statut Sołectwa Bielawa Górna – Strzelno w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2792.
289. Statut Sołectwa Dłużyna Dolna w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2793.
290. Statut Sołectwa Lasów w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2794.
291. Statut Sołectwa Stojanów w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2795.
292. Statut Sołectwa Żarki Średnie w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2796.
293. Statut Sołectwa Żarka nad Nysą w mieście i gminie Pieńsk – Uchw., Nr 138, poz. 2797.
294. Zmiana Statutu Powiatu Jaworskiego – Uchw., Nr 142, poz. 2814.
295. Zmiana Statutu Miasta Lubina – Uchw., Nr 142, poz. 2820.
296. Zmiana Statutu Gminy Jelcz-Laskowice – Uchw., Nr 142, poz. 2828.
297. Zmiana Statutu Gminy Ziębice – Uchw., Nr 142, poz. 2832.
298. Zmiana Statutu Gminy Żórawina – Uchw., Nr 144, poz. 2867.
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299. Zmiany do Statutu Miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 146, poz. 2893.
300. Statut Gminy Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2925.
301. Nadanie statutu dla sołectwa Babin Kościelec w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2926.
302. Nadanie statutu dla sołectwa Czerwony Kościół w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2927.
303. Nadanie statutu dla sołectwa Dunino w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2928.
304. Nadanie statutu dla sołectwa Janowice Duże w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2929.
305. Nadanie statutu dla sołectwa Kozice w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2930.
306. Nadanie statutu dla sołectwa Krajów w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2931.
307. Nadanie statutu dla sołectwa Krotoszyce w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2932.
308. Nadanie statutu dla sołectwa Prostynia w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2933.
309. Nadanie statutu dla sołectwa Szymanowice w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2934.
310. Nadanie statutu dla sołectwa Tyńczyk Legnicki w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2935.
311. Nadanie statutu dla sołectwa Warmątowice Sienkiewiczowskie w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147,
poz. 2936.
312. Nadanie statutu dla sołectwa Wilczyce w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2937.
313. Nadanie statutu dla sołectwa Winnica w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2938.
314. Nadanie statutu dla sołectwa Złotniki w gminie Krotoszyce – Uchw., Nr 147, poz. 2939.
315. Zmiana Statutu Miasta Zgorzelec – Uchw., Nr 148, poz. 2952.
316. Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i nadania jej statutu – Uchw., Nr 148, poz. 2954.
317. Statut Gminy Milicz – Uchw., Nr 148, poz. 2956.
318. Zmiana Statutu Gminy Bolków – Uchw., Nr 151, poz. 2982.
319. Zmiana Statutu Gminy Mieroszów – Uchw., Nr 182, poz. 3240.
320. Zmiany w statutach sołectw gminy Świerzawa – Uchw., Nr 198, poz. 3353.
321. Zmiany w statucie jednostki pomocniczej o nazwie „Miasto Świerzawa” – Uchw., Nr 198, poz. 3354.
322. Zmiana Statutu Gminy Stronie Śląskie – Uchw., Nr 201, poz. 3374.
323. Zmiana Statutu Miasta i Gminy Międzylesie – Uchw., Nr 201, poz. 3375.
324. Statut Gminy Mirsk – Uchw., Nr 224, poz. 3516.
325. Statut Gminy Lubin – Uchw., Nr 226, poz. 3535.
326. Zmiana Statutu Gminy Lubin – Uchw., Nr 226, poz. 3536.
327. Statutu Uzdrowiska Polanica Zdrój – Uchw., Nr 230, poz. 3573.
328. Zmiana Statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Uchw., Nr 230, poz. 3580.
329. Zmiana Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego – Uchw., Nr 231, poz. 3587.
330. Zmiana Statutu Gminy Olszyna – Uchw., Nr 231, poz. 3590.
331. Zmiana Statutu Gminy Środa Śląska – Uchw., Nr 231, poz. 3591.
332. Zmiany do Statutu Gminy Karpacz – Uchw., Nr 235, poz. 3654.
333. Zmiana Statutu Powiatu Góra – Uchw., Nr 236, poz. 3664.
334. Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha i nadania jej statutu –
Uchw., Nr 238, poz. 3713.
335. Zmiana Statutu Powiatu Wałbrzyskiego – Uchw., Nr 242, poz. 3774.
336. Zmiana statutów sołectw Gminy Wąsosz – Uchw., Nr 242, poz. 3787.
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337. Zmiana Statutu Gminy Świebodzice – Uchw., Nr 261, poz. 4592.
338. Zmiana Statutu Miasta Dzierżoniowa – Uchw., Nr 261, poz. 4594.
339. Zmiana Statutu Gminy Kłodzko – Uchw., Nr 261, poz. 4608.
340. Zmiana Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój – Uchw., Nr 262, poz. 4614.
341. Zmiany w Statucie Powiatu Lubińskiego – Uchw., Nr 263, poz. 4644.
342. Zmiany w Statucie Powiatu Jaworskiego – Uchw., Nr 263, poz. 4647.
343. Statut Miasta Wałbrzycha – Uchw., Nr 263, poz. 4649.
344. Statut Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie – Uchw., Nr 264, poz. 4681.
345. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Podzamcze” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4682.
346. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Piaskowa Góra” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4683.
347. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Śródmieście” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4684.
348. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Nowe Miasto” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4685.
349. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Stary Zdrój” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4686.
350. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Biały Kamień, Konradów” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4687.
351. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Sobięcin, Gaj” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4688.
352. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Podgórze, Nowy i Stary Glinik” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz.
4689.
353. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Szczawienko, Książ” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4690.
354. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Rusinowa, Kozice” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4691.
355. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota
Samorządowa „Lubiechów” i nadania statutu tej jednostce – Uchw., Nr 264, poz. 4692.
356. Zmiana Statutu Miasta Lubań – Uchw., Nr 264, poz. 4698.
357. Zmiana Statutu Miasta Oleśnicy – Uchw., Nr 264, poz. 4703.

STRAŻ GMINNA
1. Regulamin Straży Miejskiej w Oławie – Uchw., Nr 4, poz. 133.
2. Regulamin Straży Miejskiej w Wałbrzychu – Uchw., Nr 4, poz. 135.
3. Regulamin Straży Miejskiej w Bolesławcu – Uchw., Nr 10, poz. 258.
4. Regulamin Straży Miejskiej w Szklarskiej Porębie – Uchw., Nr 18, poz. 445.
5. Utworzenie Straży Gminnej w Gminie Oława – Uchw., Nr 78, poz. 1710.
6. Zmiana Regulaminu Statutu Straży Miejskiej w Lubinie – Uchw., Nr 82, poz. 1780.
7. Regulamin Straży Gminnej w Gminie Oława – Uchw., Nr 125, poz. 2581.
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8. Zmiana Regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia – Uchw., Nr 228, poz. 3560.
9. Zmiana Regulaminu Straży Miejskiej w Wałbrzychu – Uchw., Nr 231, poz. 3593.

TRANSPORT
1.

Ustalenie limitu przeznaczonych do wydania w 2005 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w mieście Chojnów – Uchw., Nr 6, poz. 160.

2.

Określenie na rok 2005 liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy
Krotoszyce – Uchw., Nr 7, poz. 183.

3.

Określenie liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2005 w gminie Kunice –
Uchw., Nr 7, poz. 184.

4.

Określenie na rok 2005 liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w gminie Chojnów
– Uchw., Nr 7, poz. 190.

5.

Określenie liczby przeznaczonych do wydania w 2005 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 9, poz. 251.

6.

Wprowadzenie ulgowych przejazdów w przewozie organizowanym przez Gminę Boguszów-Gorce, wykonywanym przez uprawnionego przewoźnika autobusowego, poza uprawnieniami pasażerów do ulgowych
przejazdów określonymi w odrębnych przepisach – Uchw., Nr 9, poz. 254.

7.

Ustalenie taryfy opłat przewozu osób i bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej na obszarze gminy miejskiej Głogów – Uchw., Nr 56, poz. 1201

8.

Przepisy porządkowe obowiązujące w miejskiej komunikacji zbiorowej w Głogowie – Uchw., Nr 56,
poz. 1202.

9.

Zmiana uchwały nr LVIII/2/03 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy dotyczącej ustalenia opłat i zasad ich stosowania w komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy – Uchw., Nr 61, poz. 1348.

10. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legnicy – Uchw., Nr 70, poz. 1488.
11. Zmiana uchwały w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych – Uchw., Nr 105, poz. 2261.
12. Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica –
Uchw., Nr 112, poz. 2417.
13. Zmiana uchwały w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych – Uchw., Nr 123, poz. 2555.
14. Przepisy porządkowe, sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokość opłaty manipulacyjnej
w związku z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami gminnego transportu zbiorowego w Legnicy –
Uchw., Nr 136, poz. 2774.
15. Zmiana taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica – Uchw., Nr 182, poz. 3237.
16. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Bielawy Nr XX/147/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie opłat za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenie przepisów porządkowych przy przewozie
osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg
w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego – Uchw., Nr 213, poz. 3435.
17. Zmiana uchwały w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez
Gminę Miasto Świdnica – Uchw., Nr 216, poz. 3457.
18. Ustalenie cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie
Dzierżoniowa, określenie osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych oraz wprowadzenie
przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu – Uchw., Nr 220, poz. 3489.
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19. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice – Uchw., Nr 224, poz. 3514.
20. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w mieście Bolesławiec – Uchw., Nr 226, poz. 3533.
21. Określenie na rok 2006 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w mieście Karpacz – Uchw., Nr 234, poz. 3638.
22. Określenie limitu nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób taksówkami osobowymi w gminie Bielawa – Uchw., Nr 234, poz. 3644.
23. Liczba nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2006 na wykonywanie transportu drogowego
taksówką w gminie Gryfów Śląski – Uchw., Nr 234, poz. 3645.
24. Limit nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w mieście Głogów w
2006 roku – Uchw., Nr 237, poz. 3693.
25. Liczba przeznaczonych do wydania w 2006 roku w gminie Wojcieszów nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką – Uchw., Nr 238, poz. 3714.
26. Limit wydawania w mieście Świdnica nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką –
Uchw., Nr 239, poz. 3737.
27. Ustalenia w gminie Warta Bolesławiecka limitu przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką – Uchw., Nr 239, poz. 3744.
28. Określenie liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2006 w gminie Złotoryja – Uchw., Nr 240, poz. 3756.
29. Określenie liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na obszarze miasta Szklarska Poręba – Uchw., Nr 246, poz. 3875.
30. Ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w gminie Osiecznica – Uchw., Nr 246, poz. 3889.
31. Określenie liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w mieście Dzierżoniów – Uchw., Nr 260, poz. 4554.
32. Określenie ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2006 rok
– Uchw., Nr 260, poz. 4555.
33. Ustalenie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Szczytna na rok 2006 – Uchw., Nr 260, poz. 4559.
34. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice – Uchw., Nr 261, poz. 4593.
35. Określenie liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do
wydania w gminie Strzelin w 2006 roku – Uchw., Nr 263, poz. 4662.
36. Określenie liczby przeznaczonych do wydania w roku 2006 nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką w gminie Strzegom – Uchw., Nr 266, poz. 4726.

TURYSTYKA:
1.

Ustalenie cen usług noclegowych świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku –
Uchw., Nr 231, poz. 3592.

WOJSKOWOŚĆ
1.

Zatwierdzenie Wojewódzkiego Planu Poboru oraz powołanie Wojewódzkiej Komisji Poborowej, Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, Powiatowych Komisji Poborowych i Powiatowych Komisji Lekarskich, określenie ich siedzib i terytorialnych zasięgów działania – Rozp., Nr 12, poz. 312.
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WYBORY
1.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie i Rady Gminy Mysłakowice – Obw.,
Nr 1, poz. 56.

2.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim oraz Rady Gminy Lewin
Kłodzki – Obw., Nr 1, poz. 57.

3.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miękini w okręgu wyborczym nr 1 – Obw., Nr 1,
poz. 58.

4.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Jeleniej Górze –
Obw., Nr 7, poz. 210.

5.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie w okręgu wyborczym nr 12 –
Z., Nr 8, poz. 212.

6.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kłodzku – Z., Nr 8, poz. 213.

7.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka i do Rady Gminy Żukowice – Obw., Nr 9,
poz. 257.

8.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lądku Zdroju – Obw., Nr 12, poz. 340.

9.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kowarach i Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
przeprowadzonych w dniu 9 stycznia 2005 r. – Obw., Nr 15, poz. 381.

10. Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów przedterminowych Burmistrza Bierutowa – Obw.,
Nr 22, poz. 526.
11. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olszynie w okręgu wyborczym nr 4, Rady
Miejskiej w Karpaczu w okręgu wyborczym nr 2 oraz Rady Gminy Osiecznica, w okręgu wyborczym nr 3 –
Z., Nr. 24, poz. 550.
12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 3 – Z.,
Nr. 24, poz. 551.
13. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Strzelińskiego – Obw.,
Nr 24, poz. 553.
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 3 –
Z., Nr. 32, poz. 750.
15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina, w okręgu wyborczym nr 5 – Z.,
Nr. 32, poz. 751.
16. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długołęka w okresu wyborczym nr 11 przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2005 r. – Obw., Nr 45, poz. 1034.
17. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miłkowicach w okręgu wyborczym nr 8 –
Z., Nr. 47, poz. 1041.
18. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotla i do Rady Gminy w Kunicach – Obw., Nr 48,
poz. 1073.
19. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miasta Lubań – Obw., Nr 48,
poz. 1074.
20. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kłodzku przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r.
– Obw., Nr 58, poz. 1274.
21. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Nowej Rudzie –
Obw., Nr 58, poz. 1275.
22. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żmigrodzie, w okręgu wyborczym nr 12, przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r. – Obw., Nr 58, poz. 1276.
23. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Polkowicach – Uchw., Nr 60, poz. 1286.
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24. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania dla wyborów do Rady Miejskiej
w Polkowicach – Uchw., Nr 60, poz. 1287.
25. Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r. oraz w dniu 3 kwietnia 2005 r. – Obw., Nr 62,
poz. 1351.
26. Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów przedterminowych Burmistrza Wiązowa przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r. i 3 kwietnia 2005 r. – Obw., Nr 63, poz. 1354.
27. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie w okręgu wyborczym nr 6 –
Z., Nr 65, poz. 1380.
28. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów w okręgu wyborczym nr 8 – Z.,
Nr 67, poz. 1416.
29. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia – Obw.,
Nr 74, poz. 1607
30. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Zgorzeleckiego – Obw.,
Nr 75, poz. 1649.
31. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu, Rady Miejskiej w Olszynie i Rady Gminy Osiecznica przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2005 r. – Obw., Nr 82, poz. 1797.
32. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia
2005 r. – Obw., Nr 82, poz. 1798.
33. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki – Z., Nr 83, poz. 1801.
34. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki – Z., Nr 83, poz. 1802.
35. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 4 oraz do
Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 3 – Z., Nr 86, poz. 1866.
36. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żorawina w okręgu wyborczym nr 5, przeprowadzonych
w dniu 8 maja 2005 r. – Obw., Nr 90, poz. 1971.
37. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych w dniu 8 maja
2005 r. – Obw., Nr 91, poz. 1999.
38. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zagrodno w okręgu wyborczym nr 6 – Z.,
Nr 92, poz. 2001.
39. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków w okręgu wyborczym nr 9 – Z.,
Nr 92, poz. 2002.
40. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich – Obw., Nr 96, poz. 2126.
41. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Górze – Obw., Nr 96,
poz. 2127.
42. Przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ścinawie w okręgu wyborczym nr 4 – Z.,
Nr 97, poz. 2130.
43. Utworzenie obwodów głosowania w gminie Gaworzyce – Uchw., Nr 102, poz. 2199.
44. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju – Obw., Nr 104,
poz. 2243.
45. Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miłkowicach
przeprowadzonych w dniu 29 maja 2005 r. – Obw., Nr 104, poz. 2257.
46. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Świebodzicach –
Obw., Nr 109, poz. 2354.
47. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie w okręgu wyborczym nr 6 przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2005 r. – Obw., Nr 123, poz. 2564.
48. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Walimiu – Z., Nr 127, poz. 2594.
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49. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, w okręgu wyborczym
nr 5 i Rady Gminy Stara Kamienica w okręgu wyborczym nr 8 – Z., Nr 129, poz. 2623.
50. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w okręgu wyborczym nr 3 – Z.,
Nr 129, poz. 2624.
51. Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niechlów przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2005 r. – Obw., Nr 130, poz. 2664.
52. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim przeprowadzonych w dniu 10 lipca
2005 r. – Obw., Nr 134, poz. 2747.
53. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podgórzyn w okręgu wyborczym nr 5 – Z.,
Nr 135, poz. 2748.
54. Dostosowanie opisu granic obwodu głosowania do stanu faktycznego w gminie Szczawno Zdrój – Uchw.,
Nr 142, poz. 2836.
55. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków w okręgu wyborczym nr 9, przeprowadzonych
w dniu 24 lipca 2005 r. – Obw., Nr 142, poz. 2843.
56. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów, do Rady Gminy Krotoszyce i do Rady
Gminy Zagrodno przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005 roku – Obw., Nr 144, poz. 2874.
57. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005
roku – Obw., Nr 144, poz. 2875.
58. Podział miasta Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – Uchw., Nr 145, poz. 2876.
59. Utworzenie na obszarze miasta Bolesławiec stałych obwodów głosowania, ustalenie ich numerów i granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – Uchw., Nr 145, poz. 2877.
60. Zmiana uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie utworzenia obwodów głosowania – Uchw.,
Nr 145, poz. 2878.
61. Ustalenie granic i numerów stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
dla miasta Legnicy – Uchw., Nr 145, poz. 2879.
62. Zmiany w podziale Miasta Oława na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 145, poz. 2880.
63. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie ustalenia granic i numerów stałych obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Chojnowie – Uchw., Nr 145,
poz. 2881.
64. Numery i granice stałych obwodów głosowania na terenie gminy Jawor – Uchw., Nr 145, poz. 2882.
65. Zmiana uchwały nr XXXVI/230/02 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Pieszyce na obwody głosowania – Uchw., Nr 145, poz. 2883.
66. Zmiany w podziale Gminy Brzeg Dolny na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 145, poz. 2884.
67. Utworzenie stałych obwodów głosowania na terenie gminy Złoty Stok – Uchw., Nr 145, poz. 2885.
68. Numery i granice obwodów głosowania na obszarze gminy Przemków – Uchw., Nr 145, poz. 2886.
69. Zmiany w podziale Gminy Sobótka na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 145, poz. 2887.
70. Zmiany w podziale Gminy Miękinia na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 145, poz. 2888.
71. Utworzenie stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Pęcław – Uchw., Nr 145, poz. 2889.
72. Zmiany w podziale miasta Wałbrzycha na obwody głosowania – Uchw., Nr 151, poz. 2978.
73. Podział Gminy Ząbkowice Śląskie na obwody głosowania – Uchw., Nr 151, poz. 2983.
74. Zmiany w podziale Wrocławia na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 155, poz. 3018.
75. Wyniki przedterminowych wyborów Wójta Gminy Oława przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2005 r. –
Obw., Nr 161, poz. 3064.
76. Dostosowanie opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Kłodzka do stanu faktycznego
oraz ujęcie regulacji wykraczających poza delegację ustawową – Uchw., Nr 167, poz. 3099.
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77.

Zmiana w podziale Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 167, poz. 3108.

78.

Utworzenie stałych obwodów głosowania w gminie Dobromierz – Uchw., Nr 167, poz. 3109.

79.

Zmiany w podziale Gminy Kąty Wrocławskie na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 170, poz. 3126.

80.

Zmiana uchwały nr LXXXI/428/02 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie miasta Kamienna Góra do wyborów rad i burmistrza miasta oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych – Uchw., Nr 170, poz. 3127.

81.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ścinawie przeprowadzonych w dniu 14 sierpnia
2005 r. – Obw., Nr 170, poz. 3159.

82.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju przeprowadzonych w dniu
21 sierpnia 2005 r. – Obw., Nr 170, poz. 3160.

83.

Podanie do publiczne wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Ząbkowicach
Śląskich – Obw., Nr 170, poz. 3161.

84.

Zmiany w podziale Gminy Wisznia Mała na stałe obwody głosowania – Uchw., Nr 175, poz. 3193.

85.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Polkowicach –
Obw., Nr 175, poz. 3197.

86.

Wyniki przedterminowych wyborów burmistrza Jelcza-Laskowic, przeprowadzonych w dniu 4 września
2005 r. – Obw., Nr 177, poz. 3216.

87.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów w okręgu wyborczym nr 1
– Z., Nr 179, poz. 3219.

88.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju – Z., Nr 179,
poz. 3220.

89.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowa w okręgu wyborczym nr 5 – Z.,
Nr 179, poz. 3221.

90.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy – Z., Nr 193, poz. 3317.

91.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie, w okręgu wyborczym nr 3
– Z., Nr 198, poz. 3340.

92.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie i do Rady Gminy Stara Kamienica przeprowadzonych w dniu 18 września 2005 r. – Obw., Nr 198, poz. 3362.

93.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów przeprowadzonych w dniu 18 września
2005 r. – Obw., Nr 201, poz. 3382.

94.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów w okręgu wyborczym nr 3 – Z.,
Nr 213, poz. 3419.

95.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Walimiu przeprowadzonych w dniu 2 października
2005 r. – Obw., Nr 213, poz. 3441.

96.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podgórzyn przeprowadzonych w dniu 2 października
2005 r. – Obw., Nr 216, poz. 3463.

97.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Polkowicach –
Obw., Nr 220, poz. 3503.

98.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Świerzawa w okręgu wyborczym
nr 10 – Z., Nr 229, poz. 3569.

99.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie w okręgu wyborczym nr 1 –
Z., Nr 229, poz. 3570.

100. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Obw., Nr 234, poz. 3651.
101. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Rady Miejskiej w Świdnicy – Obw., Nr 234, poz. 3652.
102. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego –
Obw., Nr 238, poz. 3730.
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103. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia – Obw.,
Nr 239, poz. 3745.
104. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju przeprowadzonych w dniu
27 listopada 2005 r. – Obw., Nr 246, poz. 3905.
105. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów, w okręgu wyborczym nr 1, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r. – Obw., Nr 246, poz. 3906.
106. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowa przeprowadzonych w dniu 27 listopada
2005 r. – Obw., Nr 246, poz. 3907.
107. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Oławie – Obw.,
Nr 260, poz. 4580.
108. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie przeprowadzonych w dniu 11 grudnia
2005 r. – Obw., Nr 260, poz. 4581.
109. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy przeprowadzonych w dniu 11 grudnia
2005 r. – Obw., Nr 260, poz. 4582.
110. Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów przeprowadzonych w dniu 18 grudnia
2005 r. – Obw., Nr 266, poz. 4746.
111. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Lubinie i Rady
Miejskiej w Głogowie – Obw., Nr 266, poz. 4747.

WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
1.

Ustalenie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy – Z., Nr 236, poz. 3662.
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