
 

  
TREŚĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁA RADY POWIATU 

2965 – Rady Powiatu w Świdnicy nr XL/329/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 19845 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 

2966 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 226/XLV/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w spra-
wie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych 
niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 
Piława Górna przez inne niż Gmina Piława Górna osoby prawne i osoby fizyczne,  
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 19847 

2967 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 227/XLV/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w spra-
wie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piławy Górnej oraz zapew-
nienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom 19852 

2968 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 229/XLV/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 
śródmiejskiej Piławy Górnej 19853 

2969 – Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 230/XLV/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w spra-
wie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożyt-
ku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projek-
tów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji 19914 

UCHWAŁY RADY MIASTA I  GMINY 

2970 – Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXI/481/10 z dnia 30 września 2010 r. w spra-
wie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Zakładzie dla Psy-
chicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowa-
nia w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborów 
burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 19918 

2971 – Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXI/482/10 z dnia 30 września 2010 r. w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXXVII/320/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia  
8 sierpnia 2006 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bogatynia na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu 
wyborczym 19919 

2972 – Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXI/483/10 z dnia 30 września 2010 r. w spra-
wie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIV/248/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 4 w Bogatyni 19919 

UCHWAŁY RAD GMIN  

2973 – Rady Gminy Krośnice nr XXXV/244/2010 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie usta-
nowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Krośnice” oraz przyjęcia regulami-
nu zasad i trybu nadawania tego tytułu 19921 

2974 – Rady Gminy Miękinia nr LII/553/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 
sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami po-
zarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dzie-
dzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 19927 

Nr 194 Wrocław, dnia 18 października 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 194 – 19919 – Poz. 2971,2972 
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UCHWAŁA NR LXXXI/482/10 
 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 

 z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/320/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. 
w sprawie podziału Miasta i Gminy Bogatynia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  
16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1457, z późn. zm.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U.  
Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.) Rada Gminy 
i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVII/320/2006 Rady 
Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 sierpnia 2006 r. 
w sprawie podziału Miasta i Gminy w Bogatyni na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym rozszerza się granice w okręgu wybor-
czym nr 3 o następująco nowo powstałe ulice: − 
Sybiraków, − Spokojna. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ule-
gają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Boga-
tynia oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Bogatynia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 
Paweł Szczotka 
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UCHWAŁA NR LXXXI/483/10 
 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 

 z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIV/248/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia  
28 listopada 2008 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu nr 4 w Bogatyni 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.) § 93 ust. 1 i § 94 Statutu Gminy i Miasta Boga-
tynia (uchwalonego uchwałą nr XXIV/206/05 Rady 
Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 
2005 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego Nr 58 z dnia  
31 marca 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Bogaty-
nia uchwala, co następuje; 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/248/08 Rady Gminy 
i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2008 roku 
w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4 w Boga-
tyni załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 3. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogaty-
ni oraz w siedzibie Rady Osiedla. 

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 
Paweł Szczotka 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 194 – 19920 – Poz. 2972 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXI/483/ 
/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia  
z dnia 30 września 2010 r. 
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