Prawo miejscowe stanowione przez Gminę Kamieńsk i publikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Łódzkiego
Ostatnia aktualizacja: 7 październik 2021

Informacja obejmuje Uchwały Rady od stycznia 2003r. oraz Zarządzenia od sierpnia 2021r.

Informacja o akcie
Nr

Tytuł aktu

Informacja o publikacji
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aktu
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Pozycja

417 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie
Nr 70/21

2021.09.06

2021.10.06

2021

4560

416 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Zarządzenie
Nr 66/21

2021.08.24

2021.10.06

2021

4559

415 w sprawie zmian w budżecie

XXX/319/21

2021.09.13

2021.10.04

2021

4500

XXX/322/21

2021.09.13

2021.10.04

2021

4499

XXIX/308/21

2021.08.10

2021.08.31

2021

4051

XXIX/314/21

2021.08.10

2021.08.30

2021

4024

XXIX/311/21

2021.08.10

2021.08.30

2021

4023

XXIX/310/21

2021.08.10

2021.08.30

2021

4022

414

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

413 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter
412
cywilnoprawny, przypadających Gminie Kamieńsk lub jej jednostkom
organizacyjnym
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/282/21 Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
411
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki
410
letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
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w sprawie zmiany zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji
409 celowych ze środków budżetu Gminy Kamieńsk na wykonanie
przydomowych oczyszczalni ścieków

XXIX/313/21

2021.08.10

2021.08.27

2021

4007

w sprawie zmiany zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Kamieńsk na dofinansowanie
408
kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych

XXIX/312/21

2021.08.10

2021.08.27

2021

4006

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na
407 dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody oraz stacji
uzdatniania wody z budżetu Gminy Kamieńsk

XXIX/318/21

2021.08.10

2021.08.18

2021

3799

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowych
406 ze środków budżetu Gminy Kamieńsk na wykonanie przydomowych
oczyszczalni ścieków

XXVIII/284/21

2021.06.30

2021.07.23

2021

3435

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowych
405 ze środków budżetu Gminy Kamieńsk na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

XXVIII/285/21

2021.06.30

2021.07.23

2021

3397

XXVIII/286/21

2021.06.30

2021.07.22

2021

3341

XXVIII/280/21

2021.06.30

2021.07.22

2021

3340

404

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamieńsk
w roku szkolnym 2021/2022

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki
403
letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
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w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
402 gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

XXVIII/282/21

2021.06.30

2021.07.15

2021

3162

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
401
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

XXVIII/283/21

2021.06.30

2021.07.05

2021

3048

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

XXVIII/281/21

2021.06.30

2021.07.05

2021

3047

XXIII/235/21

2021.01.25

2021.06.14

2021

2698

400

399 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

398

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieńsk

XXV/252/21

2021.05.14

2021.06.11

2021

2679

397

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2021– 2026

XXV/250/21

2021.05.14

2021.06.04

2021

2543

396

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk w 2021 r.

XXIII/240/21

2021.01.25

2021.02.16

2021

686

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/174/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
395 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
miejskiego

XXII/231/20

2020.12.28

2021.01.26

2021

357

394 w sprawie nadania nazwy ulicy

XXI/225/20

2020.11.26

2020.12.03

2020

6633
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393 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXI/219/20

2020.11.26

2020.12.03

2020

6632

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Kamieńska uprawnienia w zakresie
ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za
392 usługi komunalne o charakterze użyteczności publiczne w zakresie
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Kamieńsk

XIX/197/20

2020.08.18

2020.09.07

2020

4904

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących
391 własność Gminy Kamieńsk służebnościami gruntowymi i służebnościami
przesyłu

XIX/195/20

2020.08.18

2020.09.07

2020

4903

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/156/20 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
390
dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk

XVIII/183/20

2020.07.06

2020.07.24

2020

4303

XVIII/191/20

2020.07.06

2020.07.24

2020

4292

XIV/137/19

2019.12.27

2020.07.01

2020

3804

XVII/174/20

2020.06.02

2020.06.23

2020

3618

389

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamieńsk
w roku szkolnym 2020/2021

388 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

387

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kamieńsk
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w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
386 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XVII/175/20

2020.06.02

2020.06.23

2020

3607

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/157/20 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat
385 podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2).

XVII/173/20

2020.06.02

2020.06.23

2020

3606

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze
cywilnoprawnym od przedsiębiorców z tytułu czynszu najmu lub
384 dzierżawy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

XVI/152/20

2020.05.15

2020.06.05

2020

3203

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa
383
uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

XVI/157/20

2020.05.15

2020.06.05

2020

3200

XVI/153/20

2020.05.15

2020.06.05

2020

3199

XVI/151/20

2020.05.15

2020.06.05

2020

3198

382

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk w 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr ewid. 218 położonej w
381 obrębie 2 miasto Kamieńsk, terenu części działki oznaczonej nr ewid. 56
położonej w obrębie 8 miasto Kamieńsk oraz części działki oznaczonej nr
ewid. 193 położonej w obrębie Barczkowice
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w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
380 dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk

XVI/156/20

2020.05.15

2020.06.04

2020

3173

zmieniająca uchwałę Nr XXV/276/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
379
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamieńsk, warunków
i zasad korzystania z nich

XVI/170/20

2020.05.15

2020.06.04

2020

3172

378 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XVI/155/20

2020.05.15

2020.06.04

2020

3171

XVI/154/20

2020.05.15

2020.06.04

2020

3170

377

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

376

Sprawozdanie Burmistrz Kamieńska z wykonania budżetu Gminy za rok
2018

----

----

2020.05.06

2020

2680

375

Sprawozdanie Burmistrz Kamieńska z wykonania budżetu Gminy za rok
2019

----

----

2020.04.24

2020

2501

374

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kamieńsk
w roku szkolnym 2019/2020

XV/147/20

2020.02.11

2020.03.04

2020

1539

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele
373 niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg gminnych dla których Zarządcą jest Burmistrz Kamieńska

XV/148/20

2020.02.11

2020.03.03

2020

1497
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w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
372 pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych i schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

XIV/141/19

2019.12.27

2020.01.22

2020

533

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
371
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
na terenie Gminy Kamieńsk

XIV/140/19

2019.12.27

2020.01.22

2020

532

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
370 przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym
Podjezioro w Gminie Kamieńsk

XIII/127/19

2019.11.15

2019.12.20

2019

7239

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
369
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
na terenie gminy Kamieńsk

XIII/132/19

2019.11.15

2019.12.20

2019

7086

XIII/126/19

2019.11.15

2019.12.20

2019

7085

367 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

XIII/124/19

2019.11.15

2019.12.06

2019

6550

366 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XIII/123/19

2019.11.15

2019.12.06

2019

6549

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na
365 dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody z budżetu
Gminy Kamieńsk

XII/112/19

2019.09.27

2019.10.23

2019

5673

368

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
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XI/106/19

2019.08.30

2019.09.10

2019

4972

363 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

V/31/19

2019.01.28

2019.09.04

2019

4866

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
362 zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

X/98/19

2019.06.28

2019.07.22

2019

4168

X/97/19

2019.06.28

2019.07.22

2019

4167

zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/383/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
5 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu
360
dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kotłów grzewczych
na gaz z budżetu Gminy Kamieńsk

IX/87/19

2019.05.31

2019.07.04

2019

3793

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
359 dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk

IX/86/19

2019.05.31

2019.07.02

2019

3756

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w
Kamieńsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz
364
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia a także sposób podziału środków na
nagrody burmistrza i dyrektorów szkół

361

w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk w 2019 r.
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w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

IX/81/19

2019.05.31

2019.07.02

2019

3755

w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział
członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kamieńsk
357
uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kamieńsk

IX/91/19

2019.05.31

2019.06.26

2019

3584

356 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

IX/89/19

2019.05.31

2019.06.26

2019

3583

355 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

IX/88/19

2019.05.31

2019.06.26

2019

3582

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele
354 niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
dróg gminnych na terenie Gminy Kamieńsk

VII/75/19

2019.03.29

2019.05.08

2019

2719

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
353 prowadzonych przez Gminę Kamieńsk oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

VII/66/19

2019.03.29

2019.05.08

2019

2718

VII/65/19

2019.03.29

2019.05.08

2019

2717

358

352

w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrot kosztów
pogrzebu poniesionych przez Gminę Kamieńsk
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351

Tytuł aktu

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych

zmieniająca uchwałę Nr XXI/221/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
350 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa
WŁODZIMIERZ

Informacja o publikacji

Numer
aktu

Data
aktu

Data
ogłoszenia

Rok/Numer*

Pozycja

VII/64/19

2019.03.29

2019.05.08

2019

2716

V/58/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

888

349

zmieniająca uchwałę Nr XXI/220/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa SZPINALÓW

V/57/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

887

348

zmieniająca uchwałę Nr XXI/219/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PYTOWICE

V/56/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

886

347

zmieniająca uchwałę Nr XXI/218/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PODJEZIORO

V/55/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

885

346

zmieniająca uchwałę Nr XXI/217/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa OCHOCICE

V/54/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

884

345

zmieniająca uchwałę Nr XXI/222/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa KOŹNIEWICE

V/53/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

883
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zmieniająca uchwałę Nr XXI/223/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
344 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa HUTA
PORAJSKA

V/52/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

882

zmieniająca uchwałę Nr XXI/228/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GORZĘDÓW

V/51/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

881

zmieniająca uchwałę Nr XXI/227/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
342 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GAŁKOWICE
STARE

V/50/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

880

341

zmieniająca uchwałę Nr XXI/225/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DĄBROWA

V/49/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

879

340

zmieniająca uchwałę Nr XXI/226/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DANIELÓW

V/48/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

878

zmieniająca uchwałę Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
339 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa
BARCZKOWICE

V/47/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

877

343

338

zmieniająca uchwałę Nr XIX/188/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa ALEKSANDRÓW

V/46/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

876

337

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk w 2019 r.

V/39/19

2019.01.28

2019.02.18

2019

875
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IV/29/18

2018.12.17

2019.01.07

2019

47

IV/28/18

2018.12.17

2019.01.07

2019

46

IV/26/18

2018.12.17

2019.01.07

2019

45

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków

II/5/18

2018.11.26

2018.12.17

2018

6822

zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy
332 udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu kotłów
grzewczych na gaz z budżetu Gminy Kamieńsk

II/4/18

2018.11.26

2018.11.28

2018

6213

II/3/18

2018.11.26

2018.11.28

2018

6212

XLVI/395/18

2018.09.28

2018.10.19

2018

5450

XLVI/394/18

2018.09.28

2018.10.19

2018

5449

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
336
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,
335
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
334 gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Kamieńsk

333

331

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

330

w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk

329 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
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328 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów

XLVI/392/18

2018.09.28

2018.10.19

2018

5448

327 w sprawie zmiany statutu Gminy Kamieńsk

XLVI/396/18

2018.09.28

2018.10.05

2018

5097

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na
326 dofinansowanie zakupu i montażu kotłów grzewczych na gaz z budżetu
Gminy Kamieńsk

XLIV/383/18

2018.09.05

2018.10.01

2018

4944

----

----

2018.09.06

2018

4424

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy
324
zawodowego i logopedy zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk

XLII/374/18

2018.06.18

2018.07.12

2018

3458

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
323 alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na
terenie Gminy Kamieńsk

XLII/373/18

2018.06.18

2018.07.12

2018

3457

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
322 należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kamieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym

XLII/366/18

2018.06.18

2018.07.12

2018

3456

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe
321
obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

XLI/360/18

2018.05.24

2018.06.14

2018

3065

325

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania budżetu Gminy za rok
2017
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zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/343/18 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 5 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi
320
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XLI/359/18

2018.05.24

2018.06.14

2018

3064

319

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu im. Mjr
Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku przy ulicy Sportowej 3

XL/354/18

2018.04.30

2018.05.21

2018

2847

318

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

XXXVII/347/18

2018.04.04

2018.04.24

2018

2427

317

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu Gminy Kamieńsk instrumentem płatniczym

XXXVII/348/18

2018.04.04

2018.04.13

2018

1925

o zmianie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
316 bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kamieńsk

XXXVII/344/18

2018.03.05

2018.03.29

2018

1584

315

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w gminie Kamieńsk

XXXVII/338/18

2018.03.05

2018.03.29

2018

1583

314

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieńsk

XXXV/323/17

2017.12.28

2018.03.29

2018

1582

XXXVII/343/18

2018.03.05

2018.03.26

2018

1525

w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia
313 ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
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w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
312
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
prowadzonym przez Gminę Kamieńsk

XXXVII/342/18

2018.03.05

2018.03.26

2018

1524

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na
311
terenie Gminy Kamieńsk przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

XXXVII/341/18

2018.03.05

2018.03.26

2018

1523

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
310 przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Kamieńsk mieście
Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Barczkowice

XXXVII/339/18

2018.03.05

2018.03.26

2018

1522

309 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

XXXV/314/17

2017.12.28

2018.02.16

2018

835

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
308 Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej imienia dr. Mieczysława
Kotarbińskiego w Kamieńsku

XXXV/325/17

2017.12.28

2018.01.18

2018

368

XXXV/324/17

2017.12.28

2018.01.18

2018

367

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/291/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania
306
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Kamieńsk

XXXIII/301/17

2017.11.27

2017.12.18

2017

5501

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania
305
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Kamieńsk przez osoby
prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania

XXXI/292/17

2017.09.28

2017.10.19

2017

4385

307

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk w latach 2018 – 2022
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w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
304 charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Kamieńsk

XXXI/291/17

2017.09.28

2017.10.19

2017

4384

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
303 dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
studentów

XXXI/290/17

2017.09.28

2017.10.19

2017

4383

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków
302
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Kamieńsk, warunków i zasad korzystania z nich

XXXI/284/17

2017.09.28

2017.10.19

2017

4382

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków”

XXXI/282/17

2017.09.28

2017.10.19

2017

4381

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu
300 świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XXVIII/262/17

2017.06.30

2017.07.21

2017

3492

XXVIII/261/17

2017.06.30

2017.07.21

2017

3491

----

----

2017.06.08

2017

2777

301

299

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na
terenie Gminy Kamieńsk

298

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńskaz wykonania budżetu Gminy za rok
2016

297

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego

XXVI/237/2017

2017.03.30

2017.04.07

2017

1863

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
296
przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk

XXV/234/2017

2017.03.13

2017.03.29

2017

1567

Strona 16 z 46

Informacja o akcie
Nr

Tytuł aktu

295

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk
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ogłoszenia

Rok/Numer*

Pozycja

XXV/233/2017

2017.03.13

2017.03.29

2017

1566

XXIV/230/2017

2017.02.15

2017.03.08

2017

1190

XXIII/211/16

2016.12.28

2017.01.18

2017

337

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola
prowadzonego przez Gminę Kamieńsk

XXIII/220/16

2016.12.28

2017.01.03

2017

16

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
291 użyteczności publicznej – boisko sportowe w Ochocicach, Gmina
Kamieńsk

XXII/209/16

2016.11.28

2016.12.19

2016

5618

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
290 użyteczności publicznej – boisko sportowe w Gałkowicach Starych,
Gmina Kamieńsk

XXII/208/16

2016.11.28

2016.12.19

2016

5617

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
289 użyteczności publicznej – boisko sportowe w Barczkowicach, Gmina
Kamieńsk

XXII/207/16

2016.11.28

2016.12.19

2016

5616

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
288 użyteczności publicznej – boisko sportowe w Danielowie, Gmina
Kamieńsk

XXII/206/16

2016.11.28

2016.12.19

2016

5615

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/276/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków
287
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Kamieńsk, warunków i zasad korzystania z nich

XXII/204/16

2016.11.28

2016.12.19

2016

5614

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu
294 demontażu oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kamieńsk

293 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017
292
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286 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXII/202/16

2016.11.28

2016.12.07

2016

5329

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na
285
terenie Gminy Kamieńsk przez osoby prawne i osoby fizyczne, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

XXI/198/16

2016.10.27

2016.11.17

2016

4774

XXI/197/16

2016.10.27

2016.11.17

2016

4773

XIX/193/16

2016.10.06

2016.10.27

2016

4512

XIX/192/16

2016.10.06

2016.10.27

2016

4511

XIX/191/16

2016.10.06

2016.10.27

2016

4510

XIX/190/16

2016.10.06

2016.10.27

2016

4509

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/168/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
279 dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych

XIX/182/16

2016.10.06

2016.10.27

2016

4508

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
278
konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy
Kamieńsk

XIX/181/16

2016.10.06

2016.10.27

2016

4507

284

283

282

281

280

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum
Usług Wspólnych w Kamieńsku
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – boisko sportowe w Ochocicach, Gmina
Kamieńsk
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – boisko sportowe w Gałkowicach Starych,
Gmina Kamieńsk
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – boisko sportowe w Barczkowicach, Gmina
Kamieńsk
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – boisko sportowe w Danielowie, Gmina
Kamieńsk
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----

----

2016.09.08

2016

3867

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/506/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy
276
udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Kamieńsk

XVII/174/16

2016.08.11

2016.08.31

2016

3786

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kamieńsk

XVI/166/16

2016.06.21

2016.07.12

2016

2958

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
274 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XVI/165/16

2016.06.21

2016.07.12

2016

2957

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamieńsku

XV/154/16

2016.05.17

2016.06.07

2016

2428

w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział
272 członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym

XV/147/16

2016.05.17

2016.06.07

2016

2427

XIII/133/16

2016.02.25

2016.03.08

2016

1104

XII/118/15

2015.12.28

2016.02.24

2016

894

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich
znajdujących się na terenie Gminy Kamieńsk

XII/125/15

2015.12.28

2016.02.11

2016

659

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
268 użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Szpinalowie, Gmina
Kamieńsk

XI/111/15

2015.12.04

2016.01.22

2016

316

277

275

273

271

Sprawozdanie Burmistrz Kamieńska z wykonania budżetu Gminy za rok
2015

zmieniająca uchwałę nr XI/107/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 4
grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej

270 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
269
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Informacja o akcie
Nr

Tytuł aktu

Informacja o publikacji

Numer
aktu

Data
aktu

Data
ogłoszenia

Rok/Numer*

Pozycja

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/333/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
267 dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Kamieńsk

XI/103/15

2015.12.04

2016.01.22

2016

315

266

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek
od nieruchomości oraz załącznika do nich

XI/110/15

2015.12.04

2015.12.16

2015

5523

265

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek
leśny

XI/109/15

2015.12.04

2015.12.16

2015

5522

264

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek
rolny

XI/108/15

2015.12.04

2015.12.16

2015

5521

XI/107/15

2015.12.04

2015.12.16

2015

5520

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/306/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
262 dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

X/92/15

2015.11.23

2015.11.30

2015

4645

261

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

X/91/15

2015.11.23

2015.11.30

2015

4644

260

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych

X/90/16

2015.11.23

2015.11.30

2015

4643

259

Sprawozdanie Burmistrz Kamieńska z wykonania budżetu Gminy za rok
2014

----

----

2015.11.18

2015

4402

IX/79/15

2015.09.08

2015.10.03

2015

3802

IX/81/15

2015.09.08

2015.10.01

2015

3745

263 w sprawie opłaty targowej

zmieniająca uchwałę nr XXV/271/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi
258
wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym

257

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamieńsku
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Informacja o akcie
Nr
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Informacja o publikacji

Numer
aktu
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aktu

Data
ogłoszenia
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Pozycja

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
256 przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie
geodezyjnym Ochocice w gminie Kamieńsk

VII/53/15

2015.05.15

2015.07.01

2015

2618

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

VI/48/15

2015.03.17

2015.04.07

2015

1364

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
254 gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Kamieńsk

VI/46/15

2015.03.17

2015.04.07

2015

1363

253 w sprawie ustalenia stawki opłat za pojemniki

VI/40/15

2015.03.17

2015.04.07

2015

1362

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki
252
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

VI/39/15

2015.03.17

2015.04.07

2015

1361

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
251 odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie
Gminy Kamieńsk

VI/38/15

2015.03.17

2015.04.07

2015

1360

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
250 gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

VI/37/15

2015.03.17

2015.04.07

2015

1359

III/5/14

2014.12.05

2014.12.11

2014

4510

255

249

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk
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XLIX/506/14

2014.11.07

2014.11.20

2014

4104

----

----

2014.10.31

2014

3790

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w
246 sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kamieńsk

XLVIII/494/14

2014.09.30

2014.10.30

2014

3783

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/340/13 z dnia 27 marca 2013 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
245
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów

XLVIII/495/14

2014.09.30

2014.10.30

2014

3765

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
244 użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Kamieńsku na działce
nr ewid. 33 obręb 4 miasto Kamieńsk

XLVIII/488/14

2014.09.30

2014.10.30

2014

3764

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
243 użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Koźniewicach, Gmina
Kamieńsk

XLVIII/487/14

2014.09.30

2014.10.30

2014

3763

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
242 użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gorzędowie, Gmina
Kamieńsk

XLVIII/486/14

2014.09.30

2014.10.30

2014

3762

XLVIII/484/14

2014.09.30

2014.10.30

2014

3761

XLVIII/493/14

2014.09.30

2014.10.29

2014

3744

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i rozliczaniu dotacji
248 celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni
ścieków z budżetu Gminy Kamieńsk

247

241

Sprawozdanie Burmistrz Kamieńska z wykonania budżetu gminy za rok
2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień do przejazdów
ulgowych na terenie Gminy Kamieńsk

240 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk
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239 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XLVIII/492/14

2014.09.30

2014.10.29

2014

3743

238 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XLVIII/491/14

2014.09.30

2014.10.29

2014

3742

zmieniająca uchwałę nr XXVI/293/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na stałe
237
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych

XLVII/472/14

2014.09.02

2014.09.19

2014

3325

XLVII/471/14

2014.09.02

2014.09.19

2014

3324

XLV/465/14

2014.06.23

2014.08.14

2014

3114

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu
234 demontażu oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kamieńsk

XLIV/444/14

2014.05.26

2014.07.02

2014

2569

w sprawie określenia uprawnień do przejazdów ulgowych na terenie
Gminy Kamieńsk

XLIV/446/14

2014.05.26

2014.06.25

2014

2531

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
232 obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Szpinalów i Danielów w
Gminie Kamieńsk

XLII/423/14

2014.01.31

2014.03.21

2014

1423

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice, gmina
Kamieńsk

XLII/427/14

2014.01.31

2014.03.17

2014

1343

zmieniająca uchwałę nr XXV/271/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia
26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kamieńsk na okręgi
236
wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter
235
cywilnoprawny, przypadających Gminie Kamieńsk lub jej jednostkom
podległym

233

231
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XLII/426/14

2014.01.31

2014.03.17

2014

1342

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
229 przestrzennego dla obszaru położonego w Kamieńsku w obrębie ulic:
Zdzitowieckiego, Wieluńskiej, Reymonta i Jankowskiego

XLII/424/14

2014.01.31

2014.03.17

2014

1341

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
228 świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

XLII/422/14

2014.01.31

2014.03.12

2014

1242

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
227 żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020

XLII/421/14

2014.01.31

2014.03.12

2014

1241

XLII/420/14

2014.01.31

2014.03.12

2014

1240

225 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieńsk na rok 2014

XLI/411/13

2013.12.30

2014.02.18

2014

699

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/405/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku
224 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kamieńsku

XLI/417/13

2013.12.30

2014.01.22

2014

280

XXXIX/405/13

2013.11.08

2014.01.22

2014

279

230

226

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barczkowice, gmina
Kamieńsk

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

223 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieńsku
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w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

XXXIX/403/13

2013.11.08

2013.11.25

2013

4990

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
221
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013
– 2017

XXXVIII/398/13

2013.09.27

2013.11.12

2013

4776

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
220 obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gorzędów i Barczkowice
w gminie Kamieńsk

XXXV/368/13

2013.06.26

2013.08.30

2013

4155

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
219 użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gałkowicach Starych,
Gmina Kamieńsk

XXXVI/372/13

2013.07.18

2013.08.21

2013

4072

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
218 użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Aleksandrowie, Gmina
Kamieńsk

XXXVI/371/13

2013.07.18

2013.08.21

2013

4071

w sprawie zmiany dotyczącej parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz szczególnych warunków
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
217
zakazu zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w
obrębie geodezyjnym Barczkowice, w gminie Kamieńsk

XXXIII/355/13

2013.05.28

2013.07.18

2013

3737

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
216 obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Danielów w Gminie
Kamieńsk

XXXIII/354/13

2013.05.28

2013.07.17

2013

3716

222

Strona 25 z 46

Informacja o akcie
Nr

Tytuł aktu

Informacja o publikacji

Numer
aktu

Data
aktu

Data
ogłoszenia

Rok/Numer*

Pozycja

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
215 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XXXI/340/13

2013.03.27

2013.05.23

2013

2893

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu
214 usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Kamieńsk

XXXI/347/13

2013.03.27

2013.05.16

2013

2739

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk na lata 2013-2017

XXIX/330/13

2013.01.31

2013.05.10

2013

2601

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
212 odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie
Gminy Kamień

XXXI/343/13

2013.03.27

2013.05.06

2013

2479

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
211 gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Kamieńsk

XXXI/341/13

2013.03.27

2013.05.06

2013

2478

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
210 gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

XXXII/348/13

2013.04.25

2013.04.30

2013

2439

209

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola
prowadzonego przez Gminę Kamieńsk

XXX/333/13

2013.02.28

2013.04.30

2013

2429

208

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kamieńsk

XXX/332/13

2013.02.28

2013.04.29

2013

2383

207

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej imienia dr. Mieczysława Kotarbińskiego w Kamieńsku

XXIX/329/13

2013.01.31

2013.03.25

2013

1655

213
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w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
206
Kamieńsku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, jak również trybu ich pobierania

XXVI/308/12

2012.11.27

2013.02.12

2013

766

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/311/09 Rady Miejskiej w
Kamieńsku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
205
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także sposób podziału środków na nagrody burmistrza
i dyrektorów szkół

XXVI/298/12

2012.11.27

2013.02.11

2013

741

XXVII/317/12

2012.12.13

2013.01.30

2013

518

XXVII/316/2012

2012.12.13

2013.01.29

2013

470

204

w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Kamieńsku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
203 Kamieńsk dla terenu położonego w rejonie miejscowości Kąsie, sołectwo
Szpinalów

202

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Kamieńsku

XXVI/297/12

2012.11.27

2013.01.28

2013

430

201

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Gorzędowie

XXVI/296/12

2012.11.27

2013.01.28

2013

429

200

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Ochocicach

XXVI/295/12

2012.11.27

2013.01.28

2013

428

199

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Barczkowicach

XXVI/294/12

2012.11.27

2013.01.28

2013

427
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198 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

XXVI/307/12

2012.11.27

2012.12.07

2012

4145

197 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXVI/306/12

2012.11.27

2012.12.07

2012

4144

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

XXVI/305/12

2012.11.27

2012.12.07

2012

4143

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/142/11 z dnia 30
195 listopada 2011 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

XXVI/304/12

2012.11.27

2012.12.07

2012

4142

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
194 właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamieńsk, warunków i zasad
korzystania z nich

XXV/276/12

2012.09.26

2012.12.04

2012

3985

193 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XXV/285/12

2012.09.26

2012.10.26

2012

3361

192 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XXV/284/12

2012.09.26

2012.10.26

2012

3360

191 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XXV/283/12

2012.09.26

2012.10.26

2012

3359

190 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XXV/282/12

2012.09.26

2012.10.26

2012

3358

----

----

2012.10.11

2012

3139

196

189

Sprawozdanie Burmistrz Kamieńska z wykonania Budżetu Gminy za rok
2011
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188

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/118/03 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

XXIV/261/12

2012.08.06

2012.09.21

2012

2873

187

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – placu zabaw dla dzieci w Pytowicach

XXIV/260/12

2012.08.06

2012.08.31

2012

2694

XXIII/245/12

2012.06.26

2012.08.21

2012

2563

XXIII/247/12

2012.06.26

2012.08.13

2012

2457

XXIII/244/12

2012.06.26

2012.08.13

2012

2456

XXI/215/12

2012.04.30

2012.06.15

2012

1885

182 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GORZĘDÓW

XXI/228/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1736

181 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa GAŁKOWICE STARE

XXI/227/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1735

180 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DANIELÓW

XXI/226/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1734

179 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa DĄBROWA

XXI/225/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1733

178 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa BARCZKOWICE

XXI/224/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1732

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
186 Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w
Kamieńsku

185

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kamieńsku wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku przy ul. Szkolnej 4

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
184 zajęć dla nauczyciela psychologa zatrudnionego w publicznych
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk

183

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku
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177 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa HUTA PORAJSKA

XXI/223/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1731

176 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa KOŹNIEWICE

XXI/222/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1730

175 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa WŁODZIMIERZ

XXI/221/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1729

174 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa SZPINALÓW

XXI/220/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1728

173 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PYTOWICE

XXI/219/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1727

172 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa PODJEZIORO

XXI/218/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1726

171 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa OCHOCICE

XXI/217/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1725

170 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów gmina Kamieńsk

XXI/214/12

2012.04.30

2012.06.01

2012

1724

XIX/190/12

2012.02.24

2012.04.05

2012

1130

168 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Aleksandrów

XIX/188/12

2012.02.24

2012.04.05

2012

1129

167 w sprawie zasad używania herbu Gminy Kamieńsk

XVIII/184/12

2012.01.31

2012.03.05

2012

747

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
166
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
na terenie Gminy Kamieńsk

XVIII/183/12

2012.01.31

2012.03.05

2012

746

169

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy
Kamieńsk składników mienia komunalnego
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w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających
165 charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamieńsk i jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do
udzielania tych ulg

XVIII/176/12

2012.01.31

2012.03.05

2012

745

164 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego

XVIII/174/12

2012.01.31

2012.03.05

2012

744

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

XVIII/179/12

2012.01.31

2012.02.24

2012

602

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
162
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i
w miejscu sprzedaży na terenie gminy Kamieńsk

XVII/172/11

2011.12.29

2012.02.23

2012

586

XVII/168/11

2012.12.29

2012.02.23

2012

585

160 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2012

XVII/158/11

2011.12.29

2012.02.13

2012

477

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
159 obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym
Koźniewice w gminie Kamieńsk

XV/147/11

2011.11.30

2012.02.06

2012

403

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
158 obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym
Barczkowice w Gminie Kamieńsk

XV/149/11

2011.11.30

2012.01.31

2012

328

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
157 obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębach geodezyjnych
Ochocice i Barczkowice w Gminie Kamieńsk

XV/148/11

2011.11.30

2012.01.31

2012

327

163

161

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych
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XVII/156/11

2011.12.20

2012.01.25

2012

240

155 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kamieńsk

XV/153/11

2011.11.30

2012.01.23

2012

197

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
154 obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Huta Porajska i
Napoleonów w Gminie Kamieńsk

XV/146/11

2011.11.30

2012.01.20

2012

150

156

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Kamieńsk

153

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

XV/144/11

2011.11.30

2011.12.16

2011/377

4126

152

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieńsk

XV/143/11

2011.11.30

2011.12.16

2011/377

4125

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IV/25/11 z dnia 28 stycznia
151 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

XV/142/11

2011.11.30

2011.12.16

2011/377

4124

w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomosci na
terenie Gminy Kamieńsk

XV/141/11

2011.11.30

2011.12.16

2011/377

4123

149 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XV/140/11

2011.11.30

2011.12.16

2011/377

4122

148 w sprawie podziału sołectwa Ochocice

XI/108/11

2011.08.30

2011.10.08

2011/292

2985

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
147 zajęć dla doradcy zawodowego zatrudnionego w publicznych szkołach
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk

X/97/11

2011.07.21

2011.08.26

2011/245

2567

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zwolnień od
146 obowiązku realizacji zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk

X/96/11

2011.07.21

2011.08.26

2011/245

2566

150
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145

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Kamieńsk z wykonania Budżetu
Gminy za rok 2010

Informacja o publikacji

Numer
aktu

Data
aktu

Data
ogłoszenia

Rok/Numer*

Pozycja

----

----

2011.09.28

2011/278

2826

IX/85/11

2011.06.27

2011.07.21

2011/209

2137

IX/81/11

2011.06.27

2011.08.26

2011/245

2565

VII/58/11

2011.05.09

2011.06.09

2011/168

1668

VII/57/11

2011.05.09

2011.06.04

2011/164

1627

VI/52/11

2011.03.29

2011.06.04

2011/164

1625

VI/54/11

2011.03.29

2011.06.04

2011/164

1626

VI/47/11

2011.03.29

2011.05.10

2011/132

1218

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
137 Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.

V/43/11

2011.03.02

2011.04.26

2011/117

1054

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/246/04 z dnia 30
136 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o
nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

IV/25/11

2011.01.28

2011.03.02

2011/51

454

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
144 dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
studentów

143

142

141

140

139

138

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola
prowadzonego przez Gminę Kamieńsk
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie
dotacji na inne zadania niż określone w uchwale o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami sołectwa Ochocice w sprawie podziału sołectwa na
sołectwo Ochocice i sołectwo Aleksandrów
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa
Ochocice w sprawie podziału sołectwa na sołectwo Ochocice i
sołectwo Aleksandrów
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż
określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów gmina
Kamieńsk.
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135

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/250/08 z dnia 26
listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Informacja o publikacji

Numer
aktu

Data
aktu

Data
ogłoszenia

Rok/Numer*

Pozycja

IV/24/11

2011.01.28

2011.03.02

2011/51

453

IV/21/11

2011.01.28

2011.03.24

2011/75

650

III/15/10

2010.12.29

2011.02.01

2011/24

200

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
132
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji oraz programu współpracy z tymi organizacjami

III/14/10

2010.12.29

2011.02.01

2011/24

199

w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w
Kamieńsku

III/13/10

2010.12.29

2011.02.01

2011/24

198

LVII/435/10

2010.10.29

2010.12.08

2010/351

3110

134 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2011
133

131

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

130 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieńsku
129

w sprawie uchwalenia regulaminu kompleksu sportowego „Moje boisko
– Orlik 2012” położonego w Kamieńsku przy ul. Sportowej

LVII/434/10

2010.10.29

2010.12.08

2010/351

3109

128

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk Gmina
Kamieńsk

LIII/425/10

2010.07.05

2010.08.21

2010/242

1951

127

w sprawie założenia Szkoły Policealnej oraz włączenia jej do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

LII/414/10

2010.05.27

2010.07.27

2010/220

1785
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
126 obszarów położonych w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym
Barczkowice w Gminie Kamieńsk

LII/409/10

2010.05.27

2010.07.02

2010/194

1560

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Piła Ruszczyńska

LII/410/10

2010.05.27

2010.06.30

2010/192

1552

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi
124
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

L/398/10

2010.03.24

2010.04.27

2010/115

915

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
123 obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pytowice w Gminie
Kamieńsk

L/396/10

2010.03.24

2010.04.30

2010/123

973

122 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów

XLIX/394/10

2010.02.22

2010.03.27

2010/86

681

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z
121
odbiorem odpadów komunalnych i wywozem nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Kamieńsk

XLIX/389/10

2010.02.22

2010.03.27

2010/86

680

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/355/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
120 dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk
na rok 2010

XLVIII/373/10

2010.01.29

2010.12.28

2010/384

3752

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kamieńsku

XLVII/369/09

2009.12.30

2010.02.02

2010/31

230

XLVI/355/09

2009.12.10

2010.02.09

2010/38

300

XLVI/364/09

2009.12.10

2009.12.17

2009/385

3383

125

119

118 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2010
117

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
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116

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych

XLV/347/09

2009.11.20

2009.12.15

2009/370

3081

115

w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na
terenie gminy Kamieńsk

XLV/351/09

2009.11.20

2009.12.15

2009/370

3082

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
114
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamieńsk

XLIII/341/09

2009.09.30

2009.11.09

2009/329

2741

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
113 obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Barczkowice w Gminie
Kamieńsk

XLII/335/09

2009.09.07

2009.10.19

2009/310

2606

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych
112
prowadzonych przez Gminę Kamieńsk w pełnym wymiarze,
prowadzących zajęcia edukacyjne o różnym wymiarze godzin.

XXXIX/315/09

2009.05.26

2009.06.22

2009/170

1569

111 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2008

XXXVIII/307/09

2009.04.22

2009.09.01

2009/253

2281

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
110
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Kamieńsk.

XXXVIII/312/09

2009.04.22

2009.05.20

2009/129

1300
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w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
109 przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także podziału środków na nagrody burmistrza i
dyrektorów szkół.

XXXVIII/311/09

2009.04.22

2009.05.20

2009/129

1299

108 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2009

XXXIII/255/08

2008.12.29

2009.03.02

2009/69

664

XXXII/254/08

2008.12.11

2008.12.17

2008/386

3930

XXXI/252/08

2008.11.26

2008.12.31

2008/403

4174

XXXI/251/08

2008.11.26

2008.12.31

2008/403

4173

XXXI/250/08

2008.11.26

2008.12.15

2008/378

3638

XXXI/247/08

2008.11.26

2008.12.31

2008/403

4172

102 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk

XXIX/235/08

2008.10.22

2008.11.24

2008/355

3098

101 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk gmina Kamieńsk

XXIX/234/08

2008.10.22

2008.11.24

2008/355

3097

107

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008r. w
sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/146/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
106 dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk

105

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kamieńsku

104 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
103

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych
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XXVIII/231/08

2008.09.10

2008.10.15

2008/323

2741

XXVIII/225/08

2008.09.10

2008.10.20

2008/326

2771

98 w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej

XXVII/210/08

2008.06.27

2008.08.16

2008/271

2400

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/146/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
97 dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk

XXVII/209/08

2008.06.27

2008.07.23

2008/246

2215

96 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2007

XXIV/191/08

2008.04.28

2008.06.24

2008/210

1926

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów szkół

XXIII/190/08

2008.03.31

2008.05.09

2008/145

1413

XXII/181/08

2008.03.12

2008.05.14

2008/153

1494

XX/171/08

2008.01.30

2008.02.20

2008/50

567

w sprawie rozszerzenia zakresu działalności Samodzielnego Publicznego
100 Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia dr Mieczysława Kotarbińskiego w
Kamieńsku

99

95

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamieńsku

94 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2008
93

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz określenia
wysokości opłat za posiłki
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w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/149/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
dnia 30 listopada 2007r. w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu
wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Kamieńsk określającego wysokość oraz szczegółowe
92 warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, sposób podziału środków na nagrody
burmistrza i dyrektorów szkół a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

XVIII/162/07

2007.12.27

2008.01.16

2008/13

171

91 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

XVII/154/07

2007.11.30

2007.12.15

2007/386

3838

90

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz
deklaracji na podatek rolny

XVII/153/07

2007.11.30

2007.12.15

2007/386

3837

89

w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na
terenie gminy Kamieńsk

XVII/152/07

2007.11.30

2007.12.15

2007/386

3836

88 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

XVII/151/07

2007.11.30

2007.12.15

2007/386

3835

w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieńsk
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
87
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, sposób
podziału środków na nagrody burmistrza i dyrektorów szkół a także
wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego

XVII/149/07

2007.11.30

2008.01.05

2008/4

63

86 w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów

XVII/148/07

2007.11.30

2007.12.15

2007/386

3834

85 w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej

XVII/147/07

2007.11.30

2007.12.15

2007/386

3833
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84

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kamieńsk

XVII/146/07

2007.11.30

2008.01.05

2008/4

62

83

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kamieńsk

XVII/145/07

2007.11.30

2008.01.05

2008/4

61

82

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzędów gmina
Kamieńsk

XVII/142/07

2007.11.30

2008.01.05

2008/4

60

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w
81
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

XV/138/07

2007.09.28

2007.10.19

2007/327

2921

80 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamieńsk

XV/134/07

2007.09.28

2007.10.19

2007/327

2920

79 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XV/131/07

2007.09.28

2007.10.31

2007/337

3028

78 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XV/130/07

2007.09.28

2007.10.31

2007/337

3027

77 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XII/123/07

2007.07.30

2007.08.23

2007/268

2475

76 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XII/122/07

2007.07.30

2007.08.23

2007/268

2474

75 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

XII/121/07

2007.07.30

2007.08.23

2007/268

2473

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/06 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
74 dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego w Kamieńsku

XII/120/07

2007.07.30

2007.08.23

2007/268

2472

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną
73 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w Gminie Kamieńsk
korzystających z opieki zdrowotnej

XI/101/07

2007.06.27

2007.07.20

2007/228

2107
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Nr

72

Tytuł aktu

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku

71 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok 2006
w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość
70 oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości,
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w
69
Kamieńsku

Informacja o publikacji

Numer
aktu

Data
aktu

Data
ogłoszenia

Rok/Numer*

Pozycja

IX/94/07

2007.04.26

2007.05.29

2007/156

1439

IX/89/07

2007.04.26

2007.09.08

2007/280

2547

IV/43/06

2006.12.28

2007.02.02

2007/20

177

IV/41/06

2006.12.28

2007.02.02

2007/20

176

68

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego w Kamieńsku.

IV/39/06

2006.12.28

2007.02.02

2007/20

175

67

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym

IV/38/06

2006.12.28

2007.02.02

2007/20

174

IV/32/06

2006.12.28

2007.02.23

2007/43

356

III/24/06

2006.12.07

2007.01.19

2007/9

76

II/12/06

2006.12.01

2006.12.15

2006/414

3270

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku

LX/410/06

2006.08.22

2006.10.02

2006/336

2582

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i
rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy i jego jednostek
62
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej

LX/409/06

2006.08.22

2006.10.02

2006/336

2581

66 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieńsk na rok 2007.
65

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy
gazociągu wysokoprężnego

64 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
63
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LX/405/06

2006.08.22

2006.10.02

2006/336

2580

w sprawie zmiany uchwały ustalającej Regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
60
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego

LVIII/402/06

2006.08.02

2006.09.01

2006/309

2391

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy KAMIEŃSK na okręgi
59 wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym

LVII/400/06

2006.07.18

2006.08.10

2006/283

2197

w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
61
Kamieńsku oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat, jak również trybu ich pobierania

58

w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok
2005

LIII/390/06

2006.06.14

2006.08.24

2006/300

2324

57

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kamieńsku

LIII/389/06

2006.06.14

2006.07.13

2006/246

1902

w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
56
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego

LIII/383/06

2006.04.28

2006.09.01

2006/309

2390

LIII/381/06

2006.05.25

2006.06.29

2006/228

1760

LI/375/06

2006.03.30

2006.07.12

2006/244

1877

55

w sprawie uchwalenia 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków'

54 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
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w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
53
do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie
gminy Kamieńsk

XLII/348/05

2005.10.26

2005.11.18

2005/335

3045

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kamieńsku

XXXVI/314/05

2005.07.08

2005.09.08

2005/277

2685

XXXV/301/05

2005.05.30

2005.07.02

2005/206

2117

XXXIV/296/05

2005.05.30

2005.07.22

2005/228

2278

XXXIV/295/05

2005.05.31

2005.04.18

2005/110

1099

XXXIII/286/05

2005.03.11

2005.03.31

2005/93

906

XXXI/270/05

2005.01.26

2005.03.03

2005/60

610

XXXI/264/05

2005.01.26

2005.03.09

2005/65

666

XXXI/261/05

2005.01.26

2005.03.26

2005/87

840

XXX/253/04

2004.12.30

2005.02.18

2005/45

488

52

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska absolutorium za rok
50
2004
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za
49 osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury oraz ich wysokości

51

w sprawie zmian w regulaminie na 2005 rok, określającym wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę
48 lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

47

46
45
44

w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
w sprawie zwolnień przedmiotowych podatku od nieruchomości na
terenie gminy Kamieńsk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kamieńsk
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XXX/252/04

2004.12.30

2005.02.11

2005/37

413

XXIX/246/04

2004.11.30

2004.12.17

2004/346

3587

XXIX/243/04

2004.11.30

2004.12.17

2004/336

3219

40 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

XXIX/242/04

2004.11.30

2004.12.17

2004/336

3218

39 w sprawie zmian statutu Gminy Kamieńsk
38 w sprawie zmiany statutu Gminy Kamieńsk
w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
37 gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego
36 w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do
35
ewidencji działalności gospodarczej
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
34
Kamieńsku

XXVII/238/04
XXIII/228/04

2004.10.13
2004.06.28

2005.01.14
2004.08.16

2005/9
2004/232

103
2078

XXIII/224/04

2004.06.28

2004.08.16

2004/232

2077

XXIII/223/04

2004.06.28

2004.08.16

2004/232

2076

XXII/215/04

2004.05.27

2004.07.29

2004/216

1940

XXI/205/04

2004.04.29

2004.06.19

2004/169

1530

33 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska obsolutorium za rok 2009

XXI/203/04

2004.04.29

2004.07.01

2004/181

1649

32 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamieńsk

XIX/200/04

2004.03.26

2004.05.17

2004/127

1181

31 w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamieńsku

XIX/199/04

2004.03.26

2004.05.17

2004/127

1180

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynagrodzenia nauczycieli,
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za
30
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także
wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego

XIX/197/04

2004.03.26

2004.05.17

2004/127

1179

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
43
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i
w miejscu sprzedaży na terenie gminy Kamieńsk
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i
deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
41 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

42
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XIX/193/04

2004.03.26

2004.05.17

2004/127

1178

XVIII/176/04

2004.01.21

2004.03.20

2004/60

545

XVIII/175/04

2004.01.21

2004.03.10

2004/51

479

XVIII/173/04

2004.01.21

2004.02.05

2004/24

283

XVII/164/03
XVI/159/03

2003.12.30
2003.11.25

2004.01.30
2003.12.15

2004/20
2003/335

227
2825

23 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

XVI/158/03

2003.11.25

2003.12.15

2003/335

2824

22 zmieniająca uchwałę w sprawie dziennej opłaty targowej
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o
21
dalszym postępowaniu z nimi
20 w sprawie uznania za pomniki przyrody

XVI/156/03

2003.11.25

2003.12.15

2003/335

2823

XI/120/03

2003.06.27

2003.07.25

2003/203

1936

XI/118/03

2003.06.27

2003.07.25

2003/203

1935

19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamieńska oabsolutorium za rok 2002

VIII/95/03

2003.04.25

2003.08.06

2003/217

2043

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

VII/94/03
VII/93/03
VII/92/03
VII/91/03
VII/90/03
VII/89/03
VII/88/03
VII/87/03
VII/86/03
VII/85/03

2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13

2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22
2003.04.22

2003/98
2003/98
2003/98
2003/98
2003/98
2003/98
2003/98
2003/98
2003/98
2003/98

954
953
952
951
950
949
948
947
946
945

29

28

27
26
25
24

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych
przedszkoli na terenie Gminy Kamieńsk
w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.
w sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamieńsk w jednostce urbanistycznej "C" na
obszarze "Góra Kamieńsk"
w sprawie zmiany statutu Gminy Kamieńsk
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

w sprawie nadania statutu sołectwu Koźniewice
w sprawie nadania statutu sołectwu Pytowice
w sprawie nadania statutu sołectwu Szpinalów
w sprawie nadania statutu sołectwu Włodzimierz
w sprawie nadania statutu sołectwu Podjezioro
w sprawie nadania statutu sołectwu Ochocice
w sprawie nadania statutu sołectwu Huta Porajska
w sprawie nadania statutu sołectwu Gorzędów
w sprawie nadania statutu sołectwu Gałkowice Stare
w sprawie nadania statutu sołectwu Dąbrowa
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Informacja o akcie
Nr

Tytuł aktu

Informacja o publikacji

Numer
aktu
VII/84/03
VII/71/03
VII/83/03

Data
aktu
2003.03.13
2003.03.13
2003.03.13

Data
ogłoszenia
2003.04.22
2003.05.09
2003.04.22

Rok/Numer*

Pozycja

2003/98
2003/112
2003/98

944
1097
943

8 w sprawie nadania statutu sołectwu Danielów
7 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kamieńsk
6 w sprawie nadania statutu sołectwu Barczkowice
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/2002 Rady Miejskiej w Kamieńsku z
5 dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku
od nieruchomości.
4 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieńsk na rok 2004
3 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamieńsk

V/66/03

2003.02.10

2003.03.25

2003/65

586

V/56/2004
IV/41/2002

2003.02.11
2002.12.30

2003.04.27
2003.02.26

2003/102
2003/37

1005
377

2 w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

IV/39/2002

2002.12.30

2003.02.13

2003/26

280

II/6/2002

2002.12.03

2003.01.15

2003/6

48

1

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kamieńsku

* Od 1 stycznia 2012 r. Dzienniki Urzędowe wydawane są wyłącznie w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym
bez nadawanych numerów dziennika
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