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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
KADENCJA 2014-2018
REJESTR

L.P
.

NUMER
UCHWAŁY

DATA PODJĘCIA

TREŚĆ
(w sprawie)

PUBLIKACJA
W DZ.U.

TERMIN WYKONANIA

1y7
890

I/1/14

1 grudnia 2014r.

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Ścinawie

z dniem podjęcia

2

I/2/14

1 grudnia 2014r.

wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Ścinawie

z dniem podjęcia

3

I/3/14

1 grudnia 2014r.

wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Ścinawie

z dniem podjęcia

4

I/4/14

1 grudnia 2014r.

powołania Komisji Rewizyjnej

z dniem podjęcia

5

I/5/14

1 grudnia 2014r.

powołania Komisji Budżetu, Finansów i Strategii
Gospodarczej

z dniem podjęcia

6

I/6/14

8 grudnia 2014r.

powołania Komisji Gospodarki, Mienia i

z dniem podjęcia

Bezpieczeństwa Publicznego
7

I/7/14

8 grudnia 2014r.

powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i

z dniem podjęcia

Przyrody
8

I/8/14

8 grudnia 2014r.

powołania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej,

z dniem podjęcia

Oświaty, Kultury i Sportu
9

III/9/14

9 grudnia 2014r.

ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza
Ścinawy

z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od
8 grudnia 2014r.

10

III/10/14

9 grudnia 2014r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2014

z dniem podjęcia

rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Ścinawie Nr LXXXVI/280/13 z dnia 30 grudnia 2013
roku
11

III/11/14

9 grudnia 2014r.

zmiany uchwały nr XCI/300/14 Rady Miejskiej w
Ścinawie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
emisji obligacji Gminy Ścinawa oraz zasad ich
zbywania i wykupu

z dniem podjęcia

12

III/12/14

9 grudnia 2014r.

obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do
naliczenia podatku rolnego

13

III/13/14

9 grudnia 2014r.

powołania składu osobowego Rady Społecznej

14

IV/14/14

29 grudnia 2014r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu
DZ. URZ. WOJ. 2015.51 Po upływie 14 dni od dnia
zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. Ogłoszony: 2015-01-07 ogłoszenia w Dzienniku
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
Urzędowym
usługowej i komunikacji w rejonie ul. Wiosennej w
Województwa
Ścinawie
Dolnośląskiego

15

IV/15/14

29 grudnia 2014r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2014
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Ścinawie Nr LXXXVI/280/13 z dnia 30 grudnia 2013
roku

z dniem podjęcia

16

IV/16/14

29 grudnia 2014r.

wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego;

z dniem podjęcia

17

V/17/15

30 stycznia 2015r.

DZ.URZ.WOJ.2014.5470 Po upływie 14 dni od dnia
Ogłoszony: 2014-12-29
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2015r.
z dniem podjęcia

z dniem podjęcia
wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa

18

V/18/15

30 stycznia 2015r.

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na

DZ.URZ.WOJ.2015.1317 Wchodzi w życie z dniem
Ogłoszony: 2015-03-25
podjęcia, z mocą

2015 rok

obowiązującą od 1
stycznia 2015 r. i podlega
ogłoszeniu w
Dz.Urz.Woj.Do
z dniem podjęcia

19

V/19/15

30 stycznia 2015r.

Rocznego programu współpracy Gminy Ścinawa z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

20

V/20/15

30 stycznia 2015r.

określenia warunków i trybu składania deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

21

V/21/15

30 stycznia 2015r.

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
DZ. URZ. WOJ.2015.481 Po upływie 14 dni od dnia
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej Ogłoszony: 2015-02-09 ogłoszenia w Dzienniku
przez właściciela nieruchomości
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

22

V/22/15

30 stycznia 2015r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

z dniem podjęcia

23

V/23/15

30 stycznia 2015r.

wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i
wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Ścinawa"

z dniem podjęcia

24

V/24/15

30 stycznia 2015r.

powierzenia realizacji zadania lokalnego publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Ścinawa

z dniem podjęcia

25

V/25/15

30 stycznia 2015r.

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2015-2021

z dniem podjęcia

26

VI/26/15

26 luty 2015r.

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
miasta i Gminy Ścinawa przedstawionych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

z dniem podjęcia

27

VI/27/15

26 luty 2015r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

z dniem podjęcia i
podlega podaniu do

DZ. URZ. WOJ.2015.481 Po upływie 14 dni od dnia
Ogłoszony: 2015-02-09 ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

zwierząt na terenie Gminy Ścinawa na rok 2015

publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na
tablicy ogłoszeń oraz BIP

28

VI/28/15

26 luty 2015r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy
Ścinawa na rok 2015

z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2015r.

29

VI/29/15

26 luty 2015r.

określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Ścinawa

DZ. URZ. WOJ.2015.996 Po upływie 14 dni od dnia
Ogłoszony: 2015-03-06 ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

30

VII/30/15

26 marca 2015r.

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w
Lubinie a Burmistrzem Ścinawy w sprawie przejęcia
od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie
zadania w zakresie prowadzenie egzekucji
administracyjnej opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi

31

VII/31/15

26 marca 2015r.

uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa

32

VII/32/15

26 marca 2015r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Ścinawa

z dniem podjęcia

33

VII/33/15

26 marca 2015r.

uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej

Po upływie 14 dni od
podjęcia uchwały.

z dniem podjęcia

DZ.URZ.WOJ.2015.1554 Po upływie 14 dni od dnia
Ogłoszony: 2015-04-03 ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego oraz
podlega publikacji na
stronie internetowej
Miasta i Gminy Ścinawa

34

VII/34/15

26 marca 2015r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2015
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Ścinawie
Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku

z dniem podjęcia

35

VII/35/15

26 marca 2015r.

uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty DZ.URZ.WOJ.2015.1555 Po upływie 14 dni od dnia
od posiadania psów, zasad poboru, ustalenia
Ogłoszony: 2015-04-03
ogłoszenia w Dzienniku
inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2015r.

36

VIII/36/15

27 kwietnia 2015r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2015
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Ścinawie
Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku

z dniem podjęcia

37

VIII/37/15

27 kwietnia 2015r.

ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do Publicznego
Przedszkola w Ścinawie prowadzonego przez Gminę
Ścinawa oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów

Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

38

VIII/38/15

27 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru Rady Nominacyjnej

z dniem podjęcia

39

IX/39/15

26 maja 2015r.

przyznania Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa

z dniem podjęcia

40

IX/40/15

26 maja 2015r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2015
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Ścinawie Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015roku,

z dniem podjęcia

41

IX/41/15

26 maja 2015r.

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane,

z dniem podjęcia i
podlega podaniu do
publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na
tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.

42

IX/42/15

26 maja 2015r.

wstępnej lokalizacji nowych przystanków

z dniem 26 maja 2015r.

komunikacyjnych w Tymowej, gm. Ścinawa
43

IX/43/15

26 maja 2015r.

wstępnej lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych w Dziesławiu –kolonii

z dniem 26 maja 2015r.

44

IX/44/15

26 maja 2015r.

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Ścinawa
prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami
powiatowymi na terenie gminy Ścinawa w zakresie
pełnienia funkcji inwestora,

z dniem 26 maja 2015r.

45

X/45/15

29 czerwca 2015r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Ścinawa wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Ścinawa za 2014 rok

z dniem 29 czerwca
2015r.

46

X/46/15

29 czerwca 2015r.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ścinawy

z dniem 29 czerwca
2015r.

47

X/47/15

29 czerwca 2015r.

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 r. Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie

z dniem 29 czerwca
2015r.

48

X/48/15

29 czerwca 2015r.

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ścinawie

z dniem 29 czerwca
2015r.

49

X/49/15

29 czerwca 2015r.

przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 r. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie
w Ścinawie

z dniem 29 czerwca
2015r.

50

X/50/15

29 czerwca 2015r.

zmiany uchwały XXIX/117/12 z dnia 27 stycznia
2012 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Ścinawie

z dniem 29 czerwca
2015r.

51

X/51/15

29 czerwca 2015r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2015
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Ścinawie Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015roku

z dniem 29 czerwca
2015r.

52

X/52/15

29 czerwca 2015r.

uchylenia uchwały Nr V/24/15 Rady Miejskiej w
Ścinawie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie
powierzenia realizacji zadania lokalnego publicznego
transportu zbiorowego na terenie Gminy Ścinawa

z dniem 29 czerwca
2015r.

53

X/53/15

29 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XX/80/11 z dnia
DZ.URZ.WOJ.2015.2973 Po upływie 14 dni od dnia
28.09.2011r. w sprawie określenia przystanków
Ogłoszony: 2015-07-07
ogłoszenia w Dzienniku
komunikacyjnych oraz warunków i zasad
Urzędowym
korzystania z przystanków komunikacyjnych,
Województwa
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Dolnośląskiego
Ścinawa, zmienioną uchwałą nr XC/287/14 z dnia
27.02.2014

54

X/54/15

29 czerwca 2015r.

wstępnej lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych w Tymowej, gm. Ścinawa

z dniem 29 czerwca
2015r.

55

X/55/15

29 czerwca 2015r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
zabudowanej

z dniem 29 czerwca
2015r.

56

X/56/15

29 czerwca 2015r.

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na
lata 2012-2016” za okres 2012-2015

z dniem 29 czerwca
2015r.

57

XI/57/15

30 lipca 2015r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2015
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w
Ścinawie Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015roku

z dniem 30 lipca 2015r.

58

XI/58/15

30 lipca 2015r.

powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników

z dniem 30 lipca 2015r.

59

XII/59/15

30 września 2015r.

wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa

z dniem 30 września
2015r.

60

XII/60/15

30 września 2015r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2015
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Ścinawie
Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku

z dniem 30 września
2015r.

61

XII/61/15

30 września 2015r.

emisji obligacji

z dniem 30 września
2015r.

62

XII/62/15

30 września 2015r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

z dniem 30 września
2015r.

63

XII/63/15

30 września 2015r.

powołania Doraźnej Komisji ds. wydania opinii do
projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na
kadencję w latach 2016-2019

z dniem 30 września
2015r.

64

XII/64/15

30 września 2015r.

wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019

z dniem 30 września

2015r.
65

XII/65/15

30 września 2015r.

Przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Ścinawa na lata 2015-2025

z dniem podjęcia

66

XIII/66/15

29 października 2015r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2015
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Ścinawie
Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku

z dniem 29 października
2015r.

67

XIII/67/15

29 października 2015r.

zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr
X/55/15 z dnia 29 czerwca 2015r. dotyczącej
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
zabudowanej

z dniem 29 października
2015r.

68

XIII/68/15

29 października 2015r.

rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na skargę na
działalność Burmistrza Ścinawy

z dniem podjęcia

69

XIII/69/15

29 października 2015r.

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzenia Burmistrza Ścinawy

z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od
1 listopada 2015r.

70

XIII/70/15

29 października 2015r.

współpracy z Powiatem Lubińskim przy realizacji
zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg
powiatowych w miejscowościach Parszowice,i
Zaborów” realizowanego w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019

z dniem 29 października
2015r.

71

XIII/71/15

29 października 2015r.

obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do
naliczania podatku rolnego

72

XIV/72/15

26 listopada 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziału
wynoszącego 889/10000 we własności
nieruchomości,w skład której wchodzą działki nr
204/1 i 205/1 w obr.2 miasta Ścinawy w
nieodpłatne użytkowanie na rzecz

DZ.URZ.WOJ.2015.4700 Po upływie 14 dni od dnia
Ogłoszony: 2015-11-12
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2016r.
z dniem 26 listopada
2015r.

Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki
Podstawowej w Ścinawie
73

XIV/73/15

26 listopada 2015r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień
w tym podatku

DZ. URZ. WOJ.
2015.5643
Ogłoszony: 11.12.2015

Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2016r.

74

XIV/74/15

26 listopada 2015r.

w sprawie rozłożenia na raty spłaty pożyczek
udzielonych Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz
umorzenia odsetek od tych pożyczek

z dniem 26 listopada
2015r.

75

XIV/75/15

26 listopada 2015r.

w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy
Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2016”

z dniem 26 listopada
2015r.

76

XIV/76/15

26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od DZ. URZ. WOJ.
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
2015.5644
nieruchomości
Ogłoszony: 11.12.2015

Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2016r.

77

XIV/77/15

26 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy,
DZ. URZ. WOJ.
dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania 2015.5645
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
Ogłoszony: 11.12.2015
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2016r.

78

XIV/78/ 15

26 listopada 2015r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta
i Gminy Prochowice

z dniem 26 listopada
2015r.

79

XV/79/15

21 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ścinawa 2015r.

z dniem 21 grudnia
2015r.

80

XV/80/15

21 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2015 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr V/18/15 z dnia 30 stycznia
2015 roku

z dniem 21 grudnia
2015r.

81

XV/81/15

21 grudnia 2015r

w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2015
roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

z dniem 21 grudnia
2015r.

82

XV/82/15

21 grudnia 2015r.

wieloletniej prognozy finansowej gminy Ścinawa

z dniem 1 stycznia
2016r.

83

XV/83/15

21 grudnia 2015r.

uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ścinawa na
2016 rok

84

XV/84/15

21 grudnia 2015r

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości

85

XV/85/15

21 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XX/80/11 z dnia
28.09.2011r. W sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Ścinawa, zmienioną uchwałą nr XC/287/14 z dnia
27.02.2014r. oraz uchwałą nr X/53/15 z dnia
29.06.2015r.

86

XV/86/15

21 grudnia 2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/142/2008 z
dnia 02 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia i

DZ. URZ. WOJ.
2016.1444
Ogłoszony:
17.03.2016

DZ. URZ. WOJ.
2015.6224
Ogłoszony:
30.12.2015

DZ. URZ. WOJ.
2015.6225
Ogłoszony:
30.12.2015

z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2016r.
i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2016r.
Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od
1 stycznia 2016r.
z dniem 21 grudnia
2015r.

przystąpienia Gminy Ścinawa dla Lokalnej Grupy
Działania pn. Stowarzyszenie „ Kraina Łęgów
Odrzańskich”.
87

XVI/87/16

28 stycznia 2016r.

Upoważniająca do złożenia wniosku o
dofinansowanie, przejęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.
„ Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej na terenie miasta i gminy Ścinawa
oraz przebudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków” oraz akceptacji złożonych w nim planów
taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą
dopłat do taryf

z dniem podjęcia

88

XVI/88/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 28 stycznia
2016r.

89

XVI/89/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XV/83/ 15 21 grudnia 2016
roku

z dniem 28 stycznia
2016r.

90

XVI/90/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie przystąpienia do procedury zmian granic
miasta Ścinawy i przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami

z dniem 28 stycznia
2016r.

91

XVI/91/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie nieruchomości

z dniem 28 stycznia
2016r.

92

XVI/92/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany zasad sprzedaży mieszkań
komunalnych

93

XVI/93/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie

DZ. URZ. WOJ.
2016.698
Ogłoszony:
11.02.2016

Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
z dniem 28 stycznia

nieruchomości zabudowanej

2016r.

94

XVI/94/16

28 stycznia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Ścinawa

95

XVI/95/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i
Gminy Ścinawa na lata 2015-2022

z dniem 28 stycznia 2016r

96

XVI/96/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej

z dniem podjęcia

97

XVI/97/16

28 stycznia 2016r

w sprawie zamiaru likwidacji oddziału
przedszkolnego i przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Tymowej im. Orląt Lwowskich w
Szkołę Filialną z klasami I-III podporządkowaną
Szkole Podstawowej Nr 3 w Ścinawie im. Bronisława
Malinowskiego 59-330 Ścinawa
ul. Królowej Jadwigi 9

z dniem podjęcia

98

XVI/98/16

28 stycznia 2016r.

w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek
Oświatowych w Ścinawie

z dniem podjęcia

99

XVII/99/16

29 luty 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
338 w obr. Tymowa, w nieodpłatne użytkowanie na
rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Opieki
Podstawowej w Ścinawie

z dniem 29 lutego
2016r.

100

XVII/100/16

29 luty 2016r.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu
budżetowego z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu Gminy Ścinawa

z dniem 29 lutego
2016r.

101

XVII/101/16

29 luty 2016r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy
Ścinawa na rok 2016

z dniem podjęcia z mocą
obowiązująca od 1
stycznia 2016r.

102

XVII/102/16

29 luty 2016r.

w sprawie utworzenia Regionalnego Ośeodka

z dniem 29 lutego

DZ. URZ. WOJ.
2016.699
Ogłoszony:
11.02.2016

Po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

Edukacji Ekologicznej na Obszarze LegnickoGłogowskiego Okręgu Miedziowego (ROEE-LGOM)

2016r.

103

XVII/103/16

29 luty 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu Funkcjonowania
Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na
Obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu
Miedziowego (ROEE-LGOM)

z dniem 29 lutego
2016r.

104

XVII/104/16

29 luty 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu Edukacji Ekologicznej
Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej na
Obszarze Legnicko-Głogowskim Okręgu
Miedziowego (ROEE-LGOM)

z dniem 29 lutego
2016r.

105

XVII/105/16

29 luty 2016r.

upoważniająca do złożenia wniosku o
dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.
„Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów
zieleni miejskiej”.

z dniem 29 lutego
2016r.

106

XVII/106/16

29 luty 2016r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ścinawa

z dniem 29 lutego
2016r.

107

XVII/107/16

29 luty 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na
2016 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21 grudnia 2015r.

z dniem 29 lutego
2016r.

108

XVII/108/16

29 luty 2016r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ścinawa na
rok 2016

z dniem podjęcia
i podlega wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w UMiGŚ
oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej

109

XVII/109/16

29 luty 2016r.

w sprawie zmiany uchwały X/50/2015 z dnia 29
czerwca 2015r. W sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

z dniem 29 lutego
2016r.

110

XVII/110/16

29 luty 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Dąbrowa Dolna i Dąbrowa Środkowaw
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Dąbrowa Dolna i Dąbrowa Środkowa

z dniem podjęcia

111

XVII/111/16

29 luty 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miejskiej Lubin

z dniem podjęcia

112

XVII/112/16

29 luty 2016r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie miasta i Gminy Ścinawa

z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia 1
kwietnia 2016r.

113

XVII/113/16

29 luty 2016r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany
granic miasta Ścinawa, sołectwa Krzyżowa poprzez
włączenie do obrębu ewidencyjnego Krzyżowa
części obrębów ewidencyjnych 2 i 4 miasta Ścinawa

z dniem 29 lutego
2016r.

114

XVIII/114/16

22 marca 2016r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska
reprezentatywnych Związków Zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy w Ścinawie w sprawie likwidacji oddziału
przedszkolnego i przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Tymowej im. Orląt Lwowskich w
Szkołę Filialną w Tymowej podporządkowaną Szkole
Podstawowej Nr 3 w Ścinawie im. Bronisława
Malinowskiego

z dniem podjęcia

115

XVIII/115/16

22 marca 2016r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska
reprezentatywnych Związków Zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy w Ścinawie w sprawie utworzenia Zespołu
Placówek Oświatowych w Ścinawie

z dniem podjęcia

116

XVIII/116/16

22 marca 2016r.

W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze /negatywną opinię/ Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty we Wrocławiu dotyczące
utworzenia z dniem 01.09.2016r. Zespołu Placówek
Oświatowych w Ścinawie

z dniem podjęcia

117

XVIII/117/16

22 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020

z dniem podjęcia

118

XVIII/118/16

22 marca 2016r.

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

z dniem podjęcia

119

XVIII/119/16

22 marca 2016r.

W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-

po upływie 14 dni od dnia

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawie

ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

120

XVIII/120/16

22 marca 2016r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę
granic miasta Ścinawa

z dniem 22 marca 2016r.

121

XVIII/121/16

22 marca 2016r.

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa

z dniem 22 marca 2016r.

122

XVIII/122/16

22 marca 2016r.

Zmieniająca uchwałę Nr XVII/108/ 16 z dnia 29
lutego 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ścinawa na
rok 2016r.

z dniem podjęcia
i podlega wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w UMiGŚ
oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej

123

XIX/123/16

21 kwiecień 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 21 kwietnia
2016r.

124

XIX/124/16

21 kwiecień 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości niezabudowanej

z dnia 21 kwietnia
2016r.

125

XIX/125/16

21 kwiecień 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty
prolongacyjnej

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

126

XIX/126/16

21 kwiecień 2016r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane

z dniem podjęcia
i podlega wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w UMiGŚ
oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej

127

XIX/127/16

21 kwiecień 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na
skargę na czynności Burmistrza Ścinawy

z dnia 21 kwietnia
2016r.

128

XIX/128/16

21 kwietnia 2016r.

w sprawie odpowiedzi Rady Miejskiej w Ścinawie na
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

z dnia 21 kwietnia
2016r.

129

XIX/129/16

21 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/98/16 Rady Miejskiej w
Ścinawie z dnia 28.01.2016 r. w sprawie zamiaru
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w
Ścinawie

z dnia 21 kwietnia
2016r.

130

XIX/130/16

21 kwietnia 2016r.

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek
Oświatowych w Ścinawie

131

XIX/131/16

21 kwietnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu
Lubińskiego prowadzenia zadań publicznych z
zakresu zarządzania drogami powiatowymi na
terenie miasta i gminy Ścinawa

z dnia 21 kwietnia
2016r.

132

XIX/132/16

21 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21 grudnia
2015 roku

z dnia 21 kwietnia
2016r.

133

XX/133/16

9 maja 2016r

w sprawie wyboru Rady Nominacyjnej

z dnia 9 maja
2016r.

134

XXI/134/16

25 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ścinawa”

z dniem podjęcia

135

XXI/135/16

25 maja 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

136

XXI/136/16

25 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr LXI/217/13 z dnia 11 marca
2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy
Ścinawa oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

nie został ogłoszony

DZ. URZ. WOJ.
2016.2696
Ogłoszony:
03.06.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
z mocą obowiązywania od
1.09.2016r.

137

XXI/137/16

25 maja 2016r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

138

XXI/138/16

25 maja 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

z dniem 25 maja

żądania zwrotu części bonifikaty niewykorzystanej
na nabycie po jej waloryzacji

2016r.

139

XXII/139/16

30 maja 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
części nieruchomości

z dniem 30 maja
2016r.

140

XXII/140/16

30 maja 2016r.

w sprawie przyznania Nagrody Miasta i Gminy
Ścinawa

z dniem podjęcia

141

XXII/141/16

30 maja 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 30 maja
2016r.

142

XXII/142/16

30 maja 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21 grudnia
2015 roku

z dniem 30 maja
2016r.

143

XXII/143/16

30 maja 2016r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji
Projektu (MAO)

Uchwała wchodzi w życie
z dniem
1 czerwca 2016r.

144

XXIII/144/16

15 czerwica 2016r.

w sprawie odpowiedzi Rady Miejskiej w Ścinawie
na wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa.

z dniem 15 czerwca
2016r.

145

XXIII/145/16

15 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 21.04.2016r. W
sprawie utworzenia Zespołu Placówek
Oświatowych w Ścinawie

z dniem 15 czerwca
2016r.

146

XXIV/146/16

30 czerwca 2016r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Ścinawa wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Ścinawa za 2015 rok

z dniem 30 czerwca
2016r.

147

XXIV/147/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ścinawy
absolutorium

z dniem 30 czerwca
2016r.

148

XXIV/148/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2015 r. Miejsko-Gminnego
Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w
Ścinawie.

z dniem 30 czerwca
2016r.

149

XXIV/149/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2015 r. Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ścinawie

z dniem 30 czerwca
2016r.

150

XXIV/150/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2015 r. Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie

z dniem 30 czerwca
2016r.

151

XXIV/151/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej gminy Ścinawa

z dniem 30 czerwca
2016r.

152

XXIV/152/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany zasad sprzedaży mieszkań
komunalnych

153

XXIV/153/16

30 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Ścinawy

154

XXIV/154/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad
Zabytkami Miasta i Gminy Ścinawa na lata 20162020

155

XXIV/155/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21
grudnia 2015 roku

z dniem 30 czerwca
2016r.

156

XXIV/156/16

30 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Ścinawy

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia

DZ. URZ. WOJ.
2016.3639
Ogłoszony:
19.07.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

DZ. URZ. WOJ.
2016.3640
Ogłoszony:
19.07.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

DZ. URZ. WOJ.
2016.3641
Ogłoszony:
19.07.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

1 lipca 2016 roku
157

XXV/157/16

12 lipca 2016r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej gminy Ścinawa

z dniem 12 lipca
2016r.

158

XXV/158/16

12 lipca 2016r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ścinawa
na lata 2016-2020

z dniem podjęcia

159

XXVI/159/16

28 lipca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21
grudnia 2015 roku

z dniem 28 lipca
2016r.

160

XXVI/160/16

28 lipca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Ścinawa

DZ. URZ. WOJ.
2016.4011
Ogłoszony:
01.09.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

Akt uchylony
161

XXVI/161/16

28 lipca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

DZ. URZ. WOJ.
2016.4013
Ogłoszony:
01.09.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

Akt uchylony

162

XXVII/162/16

25 sierpnia 2016r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 25 sierpnia
2016 r.

163

XXVII/163/16

25 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21
grudnia 2015 roku

z dniem 25 sierpnia
2016 r.

164

XXVII/164/16

25 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ścinawa do
realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

z dniem podjęcia

2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
165

XXVII/165/16

25 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ścinawa do
realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5
Poprawa jakości środowiska miejskiego

166

XXVII/166/16

25 sierpnia 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy Ścinawa

167

XXVII/167/16

25 sierpnia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

z dniem podjęcia

DZ. URZ. WOJ.
2016.4012
Ogłoszony:
01.09.2016

DZ. URZ. WOJ.
2016.4014
Ogłoszony:
01.09.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

168

XXVII/168/16

25 sierpnia 2016r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu

z dniem 25 sierpnia
2016 r.

169

XXVIII/169/16

30 września 2016r.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2016
rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21 grudnia 2015
roku

z dniem 30 września
2016 r.

170

XXVIII/170/16

30 września 2016r.

emisji obligacji

z dniem 30 września
2016 r.

171

172

173

XXVIII/171/16

XXVIII/172/16

XXVIII/173/16

30 września 2016r.

30 września 2016r.

30 września 2016r.

zmian w uchwale Rady Miejskiej w Ścinawie Nr
LI/270/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznania
dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy; szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
wysokość
i warunki wypłacania nagród;
a także wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego oraz
szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania

DZ. URZ. WOJ.
2016.4511
Ogłoszony:
07.10.2016

odrzucenia w części stanowiska
reprezentatywnych Związków Zawodowych
dotyczącego
zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy
w Ścinawie dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów,
psychologów i logopedów
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze, tygodniowego
obowiązkowego

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

z dniem 30 września
2016 r.

DZ. URZ. WOJ.
2016.4510
Ogłoszony:
07.10.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio
z uczniami, albo na ich rzecz przez nauczycieli
niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych

Województwa
Dolnośląskiego

174

XXVIII/174/16

30 września 2016r.

ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowych do utrzymania dróg powiatowych
na terenie
gminy Ścinawa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ścinawie w roku 2016

z dniem 30 września
2016 r.

175

XXVIII/175/16

30 września 2016r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 30 września
2016 r.

176

XXVIII/176/16

30 września 2016r.

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Ścinawa na lata 2015-2025

z dniem 30 września
2016 r.

177

XXVIII/177/16

30 września 2016r.

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Krzyżowa

z dniem 30 września
2016 r.

178

XXVIII/178/16

30 września 2016r.

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turów

z dniem 30 września
2016 r.

179

XXVIII/179/16

30 września 2016r

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Dłużyce

z dniem 30 września
2016 r.

180

XXIX/180/16

13 października 2016r.

zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Ścinawa

z dniem 13 października
2016

181

XXIX/181/16

13 października 2016r.

zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Ścinawa na lata 2015-2025

z dniem 13 października
2016

182

XXX/182/16

31 października 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu
Lubińskiego prowadzenia zadań publicznych
z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na
terenie gminy Rudna

Uchwała wchodzi
w życie z dniem
01.01.2017r.

183

XXX/183/16

31 października 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Redlice

z dniem 31 października
2016 r.

184

XXX/184/16

31 października 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Chełmek Wołowski

z dniem 31 października
2016 r.

185

XXX/185/16

31 października 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Dębiec

z dniem 31 października
2016 r.

186

XXX/186/16

31 października 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Tymowa

z dniem 31 października
2016 r.

187

XXX/187/16

31 października 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Parszowice

z dniem 31 października
2016 r.

188

XXX/188/16

31 października 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Przychowa

z dniem 31 października
2016 r.

189

XXX/189/16

31 października 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Sitno

z dniem 31 października
2016 r.

190

XXX/190/16

31 października 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej
w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21 grudnia 2015
roku

z dniem 31 października
2016 r.

191

XXX/191/16

31 października 2016r.

w sprawie Lokalnego programu wyrównywania
szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Ścinawa

z dniem 31 października
2016 r.

192

XXX/192/16

31 października 2016r.

w sprawie Regulaminu udzielania wsparcia
materialnego uczniom w ramach Lokalnego
programu wyrównywania szans edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ścinawa

193

XXXI/193/16

24 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku od
nieruchomości

DZ. URZ. WOJ.
2016.5019
Ogłoszony:
09.11.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

DZ. URZ. WOJ.
2016.5673
Ogłoszony:
08.12.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

194

XXXI/194/16

24 listopada 2016r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako postawy
do naliczenia podatku rolnego

DZ. URZ. WOJ.
2016.5397
Ogłoszony:
30.11.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

195

XXXI/195/16

24 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień
w tym podatku

DZ. URZ. WOJ.
2016.5398
Ogłoszony:
30.11.2016

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

196

XXXI/196/16

24 listopada 2016r.

w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy
Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2017”.

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

197

XXXI/197/16

24 listopada 2016r.

w sprawie odpowiedzi Rady Miejskiej w Ścinawie na
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

z dniem 24 listopada
2016

198

XXXI/198/16

24 listopada 2016r.

w sprawie odpowiedzi Rady Miejskiej w Ścinawie na
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

z dniem 24 listopada
2016

199

XXXI/199/16

24 listopada 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały XXI/135/16 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 maja 2016 o
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

200

XXXII/200/16

5 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej
w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia 21 grudnia 2015
roku

z dniem 5 grudnia
2016

201

XXXIII/201/16

29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Ścinawa na lata 2015-2025

z dniem 29 grudnia
2016 r.

202

XXXIII/202/16

29 grudnia 2016r.

w sprawie określenia wzorów formularzy,
dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego

203

XXXIII/203/16

29 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2016 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XV/83/15 z dnia
21 grudnia 2015 roku

z dniem 29 grudnia
2016 r.

204

XXXIII/204/16

29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/137/16 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

205

XXXIII/205/16

29 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/135/16 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 maja 2016
o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

206

XXXIII/206/16

29 grudnia 2016r.

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXI/196/16 z
dnia 24.11.2016r. w sprawie „Rocznego programu
współpracy Gminy Ścinawa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

z dniem 29 grudnia
2016 r.

207

XXXIII/207/16

29 grudnia 2016r.

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą
Ścinawa a innymi jednostkami samorządu
terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia grup
międzyszkolnych lub punktów katechetycznych
nauczania religii innych niż kościoła
rzymskokatolickiego

z dniem podjęcia

208

XXXIII/208/16

29 grudnia 2016r.

w sprawie zgłoszenia Radnego Rady Miejskiej do
składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy

z dniem 29 grudnia
2016 r.

209

XXXIV/209/17

26 styczeń 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały nr X/50/2015 w sprawie

z dniem 26 stycznia

DZ. URZ. WOJ.
2017.274
Ogłoszony:
17.01.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Ścinawie

2017 r

210

XXXIV/210/17

26 stycznia 2017r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Ścinawa

z dniem 1 stycznia
2017 r.

211

XXXIV/211/17

26 stycznia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok

z dniem podjęcia

212

XXXIV/212/17

26 stycznia 2017r.

w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ścinawa

z dniem podjęcia

213

XXXIV/213/17

26 stycznia 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miejskiej Lubin

z dniem podjęcia

214

XXXIV/214/17

26 stycznia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej

z dniem podjęcia

215

XXXV/215/17

15 luty 2017r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej

z dniem 15 lutego
2017 r.

216

XXXV/216/17

15 luty 2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego

z dniem podjęcia

217

XXXV/217/17

15 luty 2017r.

w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej zabudowanej

z dniem podjęcia

218

XXXVI/218/17

23 luty 2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Ścinawa

219

XXXVI/219/17

23 luty 2017r.

w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ścinawa na
rok 2017

z dniem podjęcia
z dniem 23 lutego 217 r.
podlega podaniu do
publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na
tablicy ogłoszeń oraz w
Biuletynie Informacji
Publicznej

220

XXXVI/220/17

23 luty 2017r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

221

XXXVI/221/17

23 luty 2017r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy
Ścinawa na rok 2017

z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1
stycznia 2017 r.

222

XXXVI/222/17

23 luty 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez
Gminę Ścinawa zadania publicznego zarządzania
przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 292 w granicach
administracyjnych Gminy Ścinawa

z dniem 23 lutego
2017 r.

223

XXXVI/223/17

23 luty 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego
transportu zbiorowego

z dniem 23 lutego
2017 r.

224

XXXVI/224/17

23 luty 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokal w budynku przy ul. Jana Pawła II 17,59-330
Ścinawa

z dniem 23 lutego
2017 r.

225

XXXVI/225/17

23 luty 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokal w budynku przy ul. Jana Pawła II 17,59-330
Ścinawa

z dniem 23 lutego
2017 r.

226

XXXVI/226/17

23 luty 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokal w budynku przy ul. Jana Pawła II 17,59-330
Ścinawa

z dniem 23 lutego
2017 r.

227

XXXVI/227/17

23 luty 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokal w budynku przy ul. Jana Pawła II 17,59-330
Ścinawa

z dniem 23 lutego
2017 r.

228

XXXVI/228/17

23 luty 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokal w budynku przy ul. Jana Pawła II 17,59-330
Ścinawa

z dniem 23 lutego
2017 r.

DZ. URZ. WOJ.
2017.1058
Ogłoszony:
03.03.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

229

XXXVI/229/17

23 luty 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokal w budynku przy ul. Jana Pawła II 17,59-330
Ścinawa

z dniem 23 lutego
2017 r.

230

XXXVI/230/17

23 luty 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XXXIV/211/17 z dnia 26
stycznia 2017 roku

z dniem 23 lutego
2017 r.

231

XXXVI/231/17

23 luty 2017r.

w sprawie terminów i sposobu ustalania
zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez samorządowy zakład
budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ścinawie oraz sposobu i terminów rocznych
rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

z dniem 23 lutego
2017 r.

232

XXXVI/232/17

23 luty 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie miasta i Gminy Ścinawa

z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1
kwietnia 2017 r.

233

XXXVII/233/17

30 marca 2017r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej;

z dniem 30 marca
2017r.

234

XXXVII/234/17

30 marca 2017r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Ścinawa

z dniem 30 marca
2017r.

235

XXXVII/235/17

30 marca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/ 17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

z dniem 30 marca
2017r.

236

XXXVII/236/17

30 marca 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/135/16 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 maja 2016 o
udzieleniu pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

237

XXXVII/237/17

30 marca 2017r.

w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do
publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych oraz do pierwszych
klas publicznych szkół podstawowych na terenie
gminy Ścinawa;

DZ. URZ. WOJ.
2017.1659

Ogłoszony:

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

05.04.2017
238

XXXVII/238/17

30 marca 2017r.

zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Ścinawa na lata2015-2025;

239

XXXVII/239/17

30 marca 2017r.

zmiany Statutu Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie;

z dniem 30 marca
2017r.
DZ. URZ. WOJ.
2017.1902

Ogłoszony:
13.04.2017
240

XXXVII/240/17

30 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ścinawa realizacji
zadania drogowego

241

XXXVII/241/17

30 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Ścinawa na lata 2017- 2021

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
z dniem podjęcia

DZ. URZ. WOJ.
2017.1903

Ogłoszony:
13.04.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

242 XXXVIII/242/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 27 kwietnia
2017 r.

243 XXXVIII/243/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/ 17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

z dniem 27 kwietnia
2017 r.

244 XXXVIII/244/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ścinawa – etap I

DZ. URZ. WOJ.
2017.2505

Ogłoszony:
18.05.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

245 XXXVIII/245/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania
za działkę nr 136/1 w obrębie 4 miasta Ścinawy

z dniem 27 kwietnia
2017 r.

246 XXXVIII/246/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane (Przychowa)

z dniem 27 kwietnia
2017 r.
i podlega podaniu do
publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń oraz w
BIP

247 XXXVIII/247/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane (Tymowa)

z dniem 27 kwietnia
2017 r.
i podlega podaniu do
publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń oraz w
BIP

248 XXXVIII/248/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały XXXVII/239/17 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Centrum Turystyki i
Kultury w Ścinawie;

DZ. URZ. WOJ.
2017.2506

Ogłoszony:
18.05.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

249 XXXVIII/249/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Ścinawa realizacji
zadania drogowego oraz udzielenia pomocy
rzeczowej dla województwa Dolnośląskiego

z dniem 27 kwietnia 2017
r.

250 XXXVIII/250/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy (Karmelicka)

z dniem podjęcia

251 XXXVIII/251/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy (Jezuicka)

z dniem podjęcia

252 XXXVIII/252/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Ścinawie

z dniem podjęcia

253 XXXVIII/253/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa wsi Jurcz

z dniem podjęcia

254 XXXVIII/254/17

27 kwietna 2017 r.

w sprawie wyboru Rady Nominacyjnej

z dniem 27 kwietnia
2017 r

29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 29 maja
2017 r.

255

XXXIX/255/17

256

XXXIX/256/17

29 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/ 17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

z dniem 29 maja
2017 r.

257

XXXIX/257/17

29 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 29 maja
2017 r.

258

XXXIX/258/17

29 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii RzymskoKatolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża św. w
Ścinawie

z dniem 29 maja
2017 r.

259

XXXIX/259/17

29 maja 2017 r.

w sprawie zmieniającej uchwały Nr XXXVIII/250/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy (Karmelicka)

260

XXXIX/260/17

29 maja 2017 r.

w sprawie zmieniającej uchwały Nr XXXVIII/251/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy (Jezuicka)

261

XXXIX/261/17

29 maja 2017 r.

w sprawie przyznania Nagrody Miasta i Gminy
Ścinawa

z dniem 29 maja
2017 r.

262

XL/262/17

22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Ścinawa wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2016 r.

z dniem 22 czerwca
2017 r.

263

XL/263/17

22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ścinawy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 r.

z dniem 22 czerwca
2017 r.

264

XL/264/17

22 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2016 r. Miejsko-Gminnego
Zespołu Zakładów
Opieki Podstawowej w Ścinawie,

z dniem 22 czerwca
2017 r.

DZ. URZ. WOJ.
2017.2899
Ogłoszony:
21.06.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

DZ. URZ. WOJ.
2017.2901
Ogłoszony:
21.06.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

265

XL/265/17

22 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2016 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie,

z dniem 22 czerwca
2017 r.

266

XL/266/17

22 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2016 r. Centrum Turystyki i Kultury
w Ścinawie,

z dniem 22 czerwca
2017 r.

267

XLI/267/17

29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 22 czerwca
2017 r.

268

XLI/268/17

29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

z dniem 22 czerwca
2017 r.

269

XLI/269/17

29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 22 czerwca
2017 r.

270

XLII/270/17

23 sierpnia 2017 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska
reprezentatywnych Związków Zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy w Ścinawie, w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXIII/135/12 RADY Miejskiej w Ścinawie
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Ścinawa

z dniem 23 sierpnia
2017 r.

271

XLII/271/17

23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIII/135/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 10 kwietnia
2012 r. Dz. Urz. Woj. Dolnoś. z 2012 r. poz 1477
z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Ścinawa

272

XLIII/272/17

11 września 2017 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie Miasta
i Gminy Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą
Rady Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

DZ. URZ. WOJ.
2017.3564
Ogłoszony:
25.08.2017

z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

z dniem 11 września
2017 r.

273

XLIV/273/17

28 września 2017 r.

w sprawie określenia zasad ustalania
i przekazywania środków finansowych,
wynikających z rozliczenia podatku od towarów
i usług samorządowego zakładu budżetowego

z dniem 28 września
2017 r.

274

XLIV/274/17

28 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 28 września 2017
r.

275

XLIV/275/17

28 września 2017 r.

w sprawie zmieniającej uchwały Nr XXXVIII/246/17
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane

z dniem 28 września
2017 r.
i podlega podaniu do
publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń oraz
w BIP

276

XLIV/276/17

28 września 2017 r.

w sprawie nadania statutu Miejsgo-Gminnemu
Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej
w Ścinawie

277

XLIV/277/17

28 września 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości
diet dla radnych Rady Miejskiej w Ścinawie oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym

z dniem 28 września
2017r.

278

XLIV/278/17

28 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 28 września 2017
r.

279

XLV/279/17

31 października 2017 r.

w sprawie emisji obligacji

z dniem 31 października
2017 r.

280

XLV/280/17

31 października 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 31 października
2017 r.

281

XLV/281/17

31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

z dniem 31 października
2017 r.

DZ. URZ. WOJ.
2017.4282
Ogłoszony:
18.10.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

282

XLV/282/17

31 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/276/17 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu
Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej
w Ścinawie

283

XLV/283/17

31 października 2017 r.

w sprawie powołania Stowarzyszenia
„Rzeczpospolita Samorządna”

z dniem podjęcia

284

XLV/284/17

31 października 2017 r.

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu
budżetowego w celu zawiązania spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością

z dniem podjęcia

285

XLVI/285/17

17 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

z dniem 17 listopada
2017 r.

286

XLVII/286/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie XXXIV/211/17 z dnia 26
stycznia 2017 roku;

z dniem 30 listopada
2017 r.

287

XLVII/287/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy
do naliczania podatku rolnego

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

288

XLVII/288/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez
Gminę Ścinawa prowadzenia zadania własnego
powiatu z zakresu utworzenia i prowadzenia
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ścinawie

z dniem 30 listopada
2017 r.

289

XLVII/289/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Ścinawie

z dniem 30 listopada
2017 r.

290

XLVII/290/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy
Ścinawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy

z dniem 30 listopada
2017 r.

DZ. URZ. WOJ.
2017.4822
Ogłoszony:
22.11.2017

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2018 rok
291

XLVII/291/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie w
ośmioletnią szkołę o nazwie Zespół Placówek
Oświatowych w Ścinawie Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie

z dniem podjęcia

292

XLVII/292/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska
reprezentatywnych Związków Zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy w Ścinawie, w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIII/135/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia
10 kwietnia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Dolnoś. z 2012 r.
poz.1477 ze zm. w sprawie ustalenia planu sieci
oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Ścinawa

z dniem 30 listopada
2017 r.

293

XLVII/293/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXIII/135/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 10 kwietnia
2012 r. Dz. Urz. Woj. Dolnoś. Z 2012 r. poz 1477
z dnia 10 kwietnia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Dolnoś.
z 2012 r. poz 1477 ze zm. w sprawie ustalenia
planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Ścinawa.

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

294

XLVII/294/17

30 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 30 listopada
2017 r.

295

XLVIII/295/17

14 grudzień 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Ścinawa

z dniem 1 stycznia 2018
roku

296

XLVIII/296/17

14 grudzień 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok

Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1
stycznia 2018 roku

i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
297

XLIX/297/17

29 grudzień 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 29 grudnia
2017 r.

298

XLIX/298/17

29 grudzień 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2017 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej
w Ścinawie Nr XXXIV/211/17 z dnia 26 stycznia
2017 roku

z dniem 29 grudnia
2017 r.

299

XLIX/299/17

29 grudzień 2017 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy
dotyczących podmiotu opodatkowania niezbędnych
do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

300

L/300/18

8 styczeń 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy
Ścinawa

z dniem 8 stycznia
2018 r.

301

L/301/18

8 styczeń 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVIII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku

z dniem 8 stycznia
2018 r

302

LI/302/18

25 styczeń 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miejskiej Lubin

z dniem podjęcia

303

LI/303/18

25 styczeń 2018 r

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny nieruchomości na cele publiczne

z dniem podjęcia

304

LI/304/18

25 styczeń 2018 r

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej

z dniem podjęcia

305

LI/305/18

25 styczeń 2018 r

w sprawie zmiany uchwały LXXIV/355/209
w sprawie określenia zasad poboru, płatności
i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej oraz wysokości wynagrodzenia inkaso

DZ. URZ. WOJ.
2018.572
Ogłoszony:
06.02.2018

uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa

Dolnośląskiego
306

LI/306/18

25 styczeń 2018 r

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVIII/296/17 z dnia
14 grudnia 2017 roku

z dniem 25 stycznia
2018 r.

307

LI/307/18

25 styczeń 2018 r

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego
transportu zbiorowego

z dniem 25 stycznia
2018 r.

308

LII/308/18

1 luty 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 1 lutego
2018 r.

309

LII/309/18

1 luty 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku

z dniem 1 lutego
2018 r.

310

LII/310/18

1 luty 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa

z dniem podjęcia

311

LIII/311/18

28 luty 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa

z dniem 28 lutego
2018 r.

312

LIII/312/18

28 luty 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku

z dniem 28 lutego
2018 r.

313

LIII/313/18

28 luty 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/279/17 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 października 2017
roku w sprawie emisji obligacji

z dniem 28 lutego
2018 r.

314

LIII/314/18

28 luty 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

DZ. URZ. WOJ.
2018.1254
Ogłoszony:
12.03.2018

uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa

315

LIII/315/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii

316

LIII/316/18

28 luty 2018 r.

w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnu
Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej
w Ścinawie

z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1
stycznia 2018 r.
DZ. URZ. WOJ.
2018.1255
Ogłoszony:
12.03.2018

uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa

317

LIII/317/18

28 luty 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 października
2017 r. nr XLV/283/17 w sprawie powołania
Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”

z dniem podjęcia

318

LIII/318/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Dąbrowa
Środkowa i Dolna)

z dniem podjęcia

319

LIII/319/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Turów)

z dniem podjęcia

320

LIII/320/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Krzyżowa)

z dniem podjęcia

321

LIII/321/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Ręszów)

z dniem podjęcia

322

LIII/322/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Sitno)

z dniem podjęcia

323

LIII/323/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Dłużyce)

z dniem podjęcia

324

LIII/324/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

z dniem podjęcia

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Dziewin)
325

LIII/325/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Parszowice)

z dniem podjęcia

326

LIII/326/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Zaborów,
Grzybów)

z dniem podjęcia

327

LIII/327/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Redlice)

z dniem podjęcia

328

LIII/328/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Wielowieś)

z dniem podjęcia

329

LIII/329/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Jurcz)

z dniem podjęcia

330

LIII/330/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Buszkowice)

z dniem podjęcia

331

LIII/331/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Przychowa)

z dniem podjęcia

332

LIII/332/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Chełmek
Wołowski)

z dniem podjęcia

333

LIII/333/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Dziesław)

z dniem podjęcia

334

LIII/334/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania

z dniem podjęcia

przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Tymowa)
335

LIII/335/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Dębiec)

z dniem podjęcia

336

LIII/336/18

28 luty 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ścinawa (obręb Lasowice)

z dniem podjęcia

337

LIV/337/18

29 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku

z dniem 29 marca
2018 r.

338

LIV/338/18

29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/279/17 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 października 2017
roku w sprawie emisji obligacji

z dniem 29 marca
2018 r.

339

LIV/339/18

29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Ścinawa

z dniem 29 marca
2018 r.
i podlega podaniu do
publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie na
tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Ścinawa oraz
w Biuletynie Informacji
Publicznej.

340

LIV/340/18

29 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy
DZ. URZ. WOJ.
2018.2086
Ogłoszony:
17.04.2018

341

LIV/341/18

29 marca 2018 r.

w sprawie powołania Doraźnej Komisji do wydania

uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od 1
września 2018 r.
z dniem podjęcia

opinii do projektu uchwały w sprawie podziału
Gminy Ścinawa na stałe obwody głosowania oraz
okręgi wyborcze
342

LIV/342/18

29 marca 2018 r.

w sprawie utworzenia placówki oświatowowychowawczej pod nazwą Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „PAŁACYK” z siedzibą w Ścinawie

z dniem 29 marca
2018 r.

343

LIV/343/18

29 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Ścinawa na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego oraz
podaniu do publicznej
wiadomości w sposób
zwyczajowy przyjęty na
terenie gminy.
z dniem podjęcia

DZ. URZ. WOJ.
2018.2087
Ogłoszony:
17.04.2018

344

345

LIV/344/18

LIV/345/18

29 marca 2018 r.

29 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Ścinawa na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich

DZ. URZ. WOJ.
2018.2257
Ogłoszony:
25.04.2018

DZ. URZ. WOJ.
2018.2088
Ogłoszony:

Uchwała podlega
ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego oraz
podaniu do publicznej
wiadomości w sposób
zwyczajowy przyjęty na
terenie gminy.
z dniem podjęcia
uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od 1

rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych

17.04.2018

września 2018 r.

346

LV/346/18

24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

z dniem 24 kwietnia
2018 r.

347

LV/347/18

24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku

z dniem 24 kwietnia
2018 r.

348

LV/348/18

24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
338 w obr. Tymowa, w nieodpłatne użytkowanie na
rzecz Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki
Podstawowej w Ścinawie

z dniem 24 kwietnia
2018 r.

349

LV/349/18

24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 24 kwietnia
2018 r.

350

LV/350/18

24 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru Rady Nominacyjnej

z dniem 24 kwietnia
2018 r.

351

LVI/351/18

30 maja 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

z dniem 30 maja
2018 r.

352

LVI/352/18

30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku

z dniem 30 maja
2018 r.

353

LVI/353/18

30 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane (Wielowieś)

z dniem 30 maja 2018 r.
i podlega podaniu do
publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń oraz
w BIP

354

LVI/354/18

30 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez
Gminę Ścinawa do realizacji zadania drogowego
oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

z dniem 30 maja
2018 r.

Dolnośląskiego
355

LVI/355/18

30 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 30 maja
2018 r.

356

LVI/356/18

30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/236/17 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 marca 2017 r.
o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

357

LVI/357/18

30 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane (Ręszów)

z dniem 30 maja 2018 r.
i podlega podaniu do
publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń oraz
w BIP

358

LVI/358/18

30 maja 2018 r.

zmieniającej uchwały Nr LXXXIII/271/13 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
i trybu ich pobierania

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

359

LVI/359/18

30 maja 2018 r.

w sprawie przyznania Nagrody Miasta i Gminy
Ścinawa

z dniem 30 maja
2018 r.

360

LVI/360/18

30 maja 2018 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników sądowych w wyborach
uzupełniających

z dniem 30 maja
2018 r.

361

LVII/361/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa
– Etap I,

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego oraz
podlega publikacji na
stronie internetowej
Miasta i Gminy Ścinawa

362

LVII/362/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa,

z dniem 26 czerwca
2018 r.

363

LVII/363/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku,

z dniem 26 czerwca
2018 r.

364

LVII/364/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków,

z dniem podjęcia

365

LVII/365/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

366

LVII/366/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 26 czerwca
2018 r.

367

LVII/367/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska
Miejskiego w Ścinawie

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

368

LVII/368/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/356/18 Rady
Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 maja 2018 r.
udzielania pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego

z dniem podjęcia

369

LVII/369/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
przez Gminę Ścinawa realizacji zadania drogowego
oraz udzielenia pomocy rzeczowe dla Województwa
Dolnośląskiego

z dniem 26 czerwca
2018 r.

370

LVII/370/18

26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu
na basen miejski „Wodnik” w Ścinawie

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym

Województwa
Dolnośląskiego
371

LVII/371/18

28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Ścinawa wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2017 rok

z dniem 28 czerwca
2018 r.

372

LVII/372/18

28 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ścinawy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok

z dniem 28 czerwca
2018 r.

373

LVIII/373/18

28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok Miejsko-Gminnego
Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

z dniem 28 czerwca
2018 r.

374

LVIII/374/18

28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Ścinawie

z dniem 28 czerwca
2018 r.

375

LVIII/375/18

28 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2017 rok Centrum Turystyki
i Kultury w Ścinawie

z dniem 28 czerwca
2018 r.

376

LIX/376/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Ścinawa,

z dniem 20 lipca
2018 r.

377

LIX/377/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy
Ścinawa na 2018 rok uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ścinawie Nr XLVII/296/17 z dnia 14
grudnia 2017 roku,

z dniem 20 lipca
2018 r.

378

LIX/378/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji

z dniem 20 lipca
2018 r.

379

LIX/379/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie świadczenia usług przez Punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Ścinawie

DZ. URZ. WOJ.
2018.3808
Ogłoszony:
26.07.2018

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

380

LIX/380/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa

DZ. URZ. WOJ.
2018.3809
Ogłoszony:
26.07.2018

uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego

381

LIX/381/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 20 lipca
2018 r.

382

LIX/382/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 20 lipca
2018 r.

383

LIX/383/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 20 lipca
2018 r.

384

LIX/384/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 20 lipca
2018 r.

385

LIX/385/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 20 lipca
2018 r.

386

LIX/386/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości

z dniem 20 lipca
2018 r.

387

LIX/387/18

20 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miejskiej Lubin.

z dniem podjęcia

388

LX/388/18

14 września 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowe
gminy Ścinawa

z dniem 14 września
2018 r.

389

LX/389/18

14 września 2018 r.

w sprawie powołania Doraźnej Komisji do wydania
opinii do projektu uchwały w sprawie statutu.

z dniem podjęcia

390

