
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2006 – 2010 

Nr uchwały data w sprawie    realizacja uwagi 

ROK 2006  
I/1/06 22.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice     

I/2/06 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krośnice     

II/3/06 01.12.2006 ustalenia wynagrodzenia Mirosława Drobiny – Wójta Gminy Krośnice     

II/4/06 01.12.2006 ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Krośnice     

II/5/06 01.12.2006 

zmiany uchwały Nr XXXIV/237/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 

2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/05 Rady Gminy Krośnice z 

dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Krośnice na lata 2006-2010 

    

III/6/06 29.12.2006 zmian budżetu gminy na rok 2006     

III/7/06 29.12.2006 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego 2006 
    

III/8/06 29.12.2006 

zmiany uchwały Nr XXXIV/237/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 

2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/05 Rady Gminy Krośnice z 

dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 

Krośnice na lata 2006-2010 

    

III/9/06 29.12.2006 
ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 

terenie Gminy Krośnice w 2007 r. 
    

III/10/06 29.12.2006 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2007-2010     

III/11/06 29.12.2006 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów  w Gminie Krośnice 
    

III/12/06 29.12.2006 budżetu gminy na rok 2007     



III/13/06 29.12.2006 
zmieniającą uchwałę Nr II/4/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie  ustalenia 

składu osobowego stałych  komisji Rady Gminy Krośnice 
    

ROK 2007 

IV/14/07 14.02.2007 

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w 

sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w 

Krośnicach 

    

IV/15/07 14.02.2007 

zmieniająca uchwałę Nr II/4/06 z dnia 

    1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady 

Gminy Krośnice 

IV/16/07 14.02.2007 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy     

IV/17/07 14.02.2007 nadania nazewnictwa ulicy w obrębie wsi Krośnice     

IV/18/07 14.02.2007 
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 

roku 2007 
    

IV/19/07 14.02.2007 
Regulaminu dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz 

warunków ich obliczania i wypłacania na rok 2007 
    

IV/20/07 14.02.2007 

udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej parafii rzymsko-

katolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Bukowicach udziału Gminy Krośnice 

w nieruchomości zabudowanej nr 213/7 AM-1 w obrębie wsi Pierstnica 

    

IV/21/07 14.02.2007 

udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej Pani Czesławie 

Szpak, udziału Gminy Krośnice w nieruchomości zabudowanej nr 213/7 AM-1 

w obrębie wsi Pierstnica 

    

IV/22/07 14.02.2007 
zmiany uchwały Nr XXIV/165/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 lutego 2005 

r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy 
    

IV/23/07 14.02.2007 zmian budżetu gminy na rok 2007     

IV/24/07 14.02.2007 delegowania przedstawicieli do Stowarzyszenia     

IV/25/07 14.02.2007 
wyrażenia zgody na wzniesienie obelisku upamiętniającego zmarłych obywateli 

Niemiec pochowanych na terenie gminy Krośnice 
    

V/26/07 12.04.2007 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice za rok 2006     

V/27/07 12.04.2007 zmian budżetu gminy na rok 2007     

V/28/07 12.04.2007 zaciągnięcia pożyczki     



V/29/07 12.04.2007 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 

grudnia 2006 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice 

na lata 2007-2010 

    

V/30/07 12.04.2007 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w Gminie Krośnice 
    

V/31//07 12.04.2007 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Krośnice w miejscowości Wąbnice dla działki nr ewid. 41 
    

V/32/07 12.04.2007 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Krośnice, w miejscowości Żeleźniki dla działek nr ewid. 127/1, 77, 125 
    

V/33/07 12.04.2007 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Police 
    

V/34/07 12.04.2007 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Bukowice dla działki o numerze ewidencyjnym 31 
    

V/35/07 12.04.2007 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie gminy Krośnice 
    

V/36/07 12.04.2007 Statutu Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach     

VI/37/07 14.06.2007 zmian budżetu gminy na rok 2007     

VI/38/07 14.06.2007 
zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2006 r. w 

sprawie WPI Gminy Krośnice na lata 2007-2010 
    

VI/39/07 14.06.2007 

Zgody na wystawienie weksla ”in blanco” jako zabezpieczenia umowy o 

dofinansowanie inwestycji pn. Budowa hali sportowej i kompleksu boisk 

sportowych przy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach 

    

VI/40/07 14.06.2007 
przystąpienia do sporządzania zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Krośnice 
    

VI/41/07 14.06.2007 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów w Gminie Krośnice 
    

VI/42/07 14.06.2007 powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników     

VI/43/07 14.06.2007 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, 

gimnazjach przedszkolach oraz nauczycieli emerytów i rencistów w Gminie 

Krośnice 

    



VII/44/07 25.07.2007 zmian budżetu gminy na rok 2007     

VII/45/07 25.07.2007 emisji obligacji komunalnych     

VII/46/07 25.07.2007 
przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Krośnice 
    

VII/47/07 25.07.2007 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka, 

dla działki o numerze ewidencyjnym 155/2 

    

VII/48/07 25.07.2007 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Czarnogoździce, w 

granicach działek o numerach ewidencyjnych 23/1,23/2 

    

VII/49/07 25.07.2007 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice     

VII/50/07 25.07.2007 Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku     

VII/51/07 25.07.2007 wyboru ławnika na kadencję 2008-2011     

VIII/52/07 13.09.2007 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Krośnice w 

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 

    

VIII/53/07 13.09.2007 ustalenia wynagrodzenia MIROSŁAWA DROBINY -Wójta Gminy Krośnice     

VIII/54/07 21.11.07 zmian budżetu gminy na rok 2007     

IX/55/07 21.11.07 

Zmiany uchwały Nr XXXVI/251/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 25.10.2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/238/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 

czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

    

IX/56/07 21.11.07 
zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2006 r. w 

sprawie WPI Gminy Krośnice na lata 2007-2010 
    

IX/57/07 21.11.07 
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Województwa 

Dolnośląskiego na realizację zadania z zakresu transportu i łączności 
    



IX/58/07 21.11.07 

zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, obejmującego podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków 

odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz w 

sprawie wyznaczenia dla inkasentów terminu płatności podatków 

    

IX/59/07 21.11.07 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 31 

    

IX/60/07 21.11.07 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
    

IX/61/07 21.11.07 
ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 

terenie Gminy Krośnice w 2008 r. 
    

IX/62/07 21.11.07 
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych 
    

IX/63/07 21.11.07 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na 

terenie Gminy Krośnice w 2008 r. 
    

IX/64/07 21.11.07 
ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz określenia granic 

ich obwodów na obszarze Gminy Krośnice 
    

X/65/07 28.12.07 zmian budżetu gminy na rok 2007     

X/66/07 28.12.07 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego 
    

X/67/07 28.12.07 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2008-2011     

X/68/07 28.12.07 

zmiany uchwały Nr IX/56/07 Rady Gminy Krośnice z dnia 21 listopada 2007 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 

grudnia w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 

2007-2010 

    

X/69/07 28.12.07 budżetu gminy na rok 2008 rok     

X/70/07 28.12.07 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Krośnice 

    



 X/71/07 28.12.07 

przeznaczenia w budżecie Gminy środków finansowych przeznaczonych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki  zdrowotnej, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania 

    

X/72/07 28.12.07 
określenia  stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych 
    

X/73/07 28.12.07 
zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży sołtysom i przewodniczącym 

rad sołeckich Gminy Krośnice 
    

ROK 2008 
XI/74/08 16.01.08 zmian  budżetu gminy na rok 2008     

XI/75/08 16.01.08 
zmiany Uchwały nr X/67/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2008-2011 
    

XI/76/08 16.01.08 

przyjęcia do wykonania przez Gminę Krośnice zadania z zakresu właściwości 

Powiatu Milickiego polegającego na modernizacji dróg powiatowych nr 1440 i 

nr 1444 na odcinku łączącym drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 448 

    

XI/77/08 16.01.08 zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Gminy     

XI/78/08 16.01.08 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w 

granicach działek o numerze ewidencyjnym 8/5 i 15/1 

    

XI/79/08 16.01.08 ustanowienia użytku ekologicznego na terenie gminy Krośnice     

XI/80/08 16.01.08 
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Krośnice na lata 2008-2012 
    

XII/81/08 05.03.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     

XII/82/08 05.03.08 
zmiany uchwały Nr VII/45/2007 Rady Gminy Krośnice w sprawie emisji 

obligacji komunalnych 
    

XII/83/08 05.03.08 zmiany uchwały Nr X/67/07 w sprawie WPI Gminy Krośnice na lata 2008-2011     

XII/84/08 05.03.08 przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Krośnice     

XII/85/08 05.03.08 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2008 
    

XII/86/08 05.03.08 
ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Krośnice oraz wysokości opłat z tego tytułu 
    



XII/87/08 05.03.08 
Regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krośnice 
    

XII/88/08 05.03.08 
przystąpienia gminy Krośnice do Stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą 

Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 
    

XII/89/08 05.03.08 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krośnice 

    

XII/90/08 05.03.08 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Krośnice, w miejscowości Pierstnica, dla działki nr ewid. 85/1 
    

XIII/91/08 23.04.08 
udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2007 
    

XIII/92/08 23.04.08 
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na 

realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej 
    

XIII/93/08 23.04.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     

XIII/94/08 23.04.08 
zmiany uchwały Nr X/67/07 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2008-2011 
    

XIII/95/08 23.04.08 

zmiany uchwały Rady Gminy Krośnice Nr X/71/07 w sprawie przeznaczenia na 

pomoc zdrowotną w budżecie Gminy środków finansowych przeznaczonych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania 

    

XIII/96/08 23.04.08 

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

roku 2008 

    

XIII/97/08 23.04.08 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi 

Wierzchowice 
    

XIII/98/08 23.04.08 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krośnice 
    

XIII/99/08 23.04.08 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

Gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, dla działki nr ewid. 8 
    

XIII/100/08 23.04.08 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w miejscowości Kuźnica Cz. dla działki o numerze 
    



ewidencyjnym 155/2 

XIII/101/08 23.04.08 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

Gminy Krośnice, w miejscowości Łazy Wielkie, dla działki nr ewid. 49/9 
    

XIII/102/08 23.04.08 

przyjęcia do wykonania przez Gminę Krośnice zadania z zakresu właściwości 

Powiatu Milickiego polegającego na prowadzeniu szkolnego schroniska 

młodzieżowego 

    

XIV/103/08 20.06.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     

XIV/104/08 20.06.08 zaciągnięcia pożyczki     

XIV/105/08 20.06.08 zmiany uchwały Nr X/67/07 w sprawie WPI Gminy Krośnice na lata 2008-2011     

XIV/106/08 20.06.08 Przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo - rolnego Gminy Krośnice”     

XIV/107/08 20.06.08 
zmieniająca uchwałę Nr II/4/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Krośnice 
    

XIV/108/08 20.06.08 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnicach     

XIV/109/08 20.06.08 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania pomocy 

oraz zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu dzieci i  młodzieży 
    

XIV/110/08 20.06.08 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb 

ich pobierania 

    

XIV/111/08 20.06.08 ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krośnice     

XIV/112/08 20.06.08 

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w 

postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej 

przyznawanych pod warunkiem zwrotu 

    

XIV/113/08 20.06.08 
określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i 

zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 
    

XIV/114/08 20.06.08 

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu dla celów 

ustalenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Krośnice 

    



XIV/115/08 20.06.08 

zmiany uchwały Rady Gminy Krośnice Nr X/71/07 w sprawie przeznaczenia na 

pomoc zdrowotną w budżecie Gminy środków finansowych przeznaczonych na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów 

świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania 

    

XIV/116/08 20.06.08 
przystąpienia Gminy Krośnice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

(LGD) - „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
    

XV/117/08 08.08.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     

XV/118/08 08.08.08 zaciągnięcia pożyczki     

XV/119/08 08.08.08 emisji obligacji komunalnych     

XV/120/08 08.08.08 
zmiany uchwały Nr X/67/07 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2008-2011 
    

XV/121/08 08.08.08 
utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach oraz nadania 

aktu założycielskiego i statutu 
    

XV/122/08 08.08.08 
zmieniającą uchwałę Nr II/4/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Krośnice 
    

XVI/123/08 09.09.08 
zmiany uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy Krośnice z 8 sierpnia 2008 r. w 

sprawie emisji obligacji komunalnych 
    

XVI/124/08 09.09.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     

XVI/125/08 09.09.08 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krośnice     

XVII/126/08 07.11.08 

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Józefa bronowickiego wybranego z 

listy wyborczej Nr 21 KWW Niezależni – w okręgu wyborczym nr 7 

utworzonym dla wyboru Rady Gminy Krośnice 

    

XVII/127/08 07.11.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     

XVII/128/08 07.11.08 zaciągnięcia pożyczki     

XVII/129/08 07.11.08 zaciągnięcia pożyczki     

XVII/130/08 07.11.08 zmiany uchwały Nr X/67/07 w sprawie WPI Gminy Krośnice na lata 2008-2011     

XVII/131/08 07.11.08 
ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 

terenie Gminy Krośnice w 2009 r. 
    

XVII/132/08 07.11.08 
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych 
    



XVII/133/08 07.11.08 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na 

terenie Gminy Krośnice w 2009 r. 
    

XVII/134/08 07.11.08 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Suliradzice, w 

granicach działek o numerze ewidencyjnym 128/1;129/1;129/2. 

    

XVII/135/08 07.11.08 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice, w 

granicach działek o numerze ewidencyjnym 381;380; 448;449. 

    

XVII/136/08 07.11.08 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Żeleźniki, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 107/3. 

    

XVII/137/08 07.11.08 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Żeleźniki, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 81/3. 

    

XVII/138/08 07.11.08 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Lędzina, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 102. 

    

XVII/139/08 07.11.08 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Grabownica, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 99. 

    

XVII/140/08 07.11.08 skargi Pani Mirosławy Olszewskiej na Wójta Gminy Krośnice     

XVIII/141/08 03.12.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     

XVIII/142/08 03.12.08 zaciągnięcia pożyczki     

XVIII/143/08 03.12.08 zmiany uchwały Nr 10/67/07 w sprawie WPI Gminy Krośnice na lata 2008-2011     

XVIII/144/08 03.12.08 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków 
    

XVIII/145/08 03.12.08 

ustalenia zakresu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanych 

za Urząd Gminy Krośnice wobec Wójta Gminy Krośnice przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice 

    

XIX/146/08 30.12.08 zmian budżetu gminy na rok 2008     



XIX/147/08 30.12.08 
ustalenia wykazu wydatków. Które nie wygasają wraz z upływem roku 

budżetowego 2008 
    

XIX/148/08 30.12.08 zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie     

XIX/149/08 30.12.08 zmiany uchwały Nr X/67/07 w sprawie WPI Gminy Krośnice na lata 2008-2011     

XIX/150/08 30.12.08 budżetu gminy na rok 2009     

XIX/151/08 30.12.08 
zmieniająca uchwałę Nr II/4/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Krośnice 
    

XIX/152/08 30.12.08 skargi Pani Mirosławy Olszewskiej     

ROK 2009  
XX/153/09 18.02.09 zmian budżetu gminy na rok 2009     

XX/154/09 18.02.09 WPI Gminy Krośnice na lata 2009-2013     

XX/155/09 18.02.09 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

    

XX/156/09 18.02.09 

regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 

Krośnice 

    

XX/157/09 18.02.09 
stwierdzenia nabycia prawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 

przez Wójta Gminy Krośnice 
    

XX/158/09 18.02.09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015 wsi Bukowice     

XX/159/09 18.02.09 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2009 
    

XX/160/09 18.02.09 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy     

XX/161/09 18.02.09 
zmieniająca uchwałę Nr II/4/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Krośnice 
    

 XX/162/09 18.02.09 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krośnice 

    

XXI/163/09 30.03.09 r. Zmian budżetu gminy na rok 2009     



XXI/164/09 30.03.09 r. 
Zmiany uchwały Nr XX/154/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2009-2013 
    

XXI/165/09 30.03.09 r. 

Utworzenia na obszarze Gminy Krośnice odrębnego obwodu głosowania dla 

przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 

7 czerwca 2009 r. 

    

XXI/166/09 30.03.09 r. 

Przystąpienia Gminy Krośnice do Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 

SA oraz objęcia przez Gminę Krośnice akcji Agencji Rozwoju Aglomeracji 

Wrocławskiej SA 

    

XXI/167/09 30.03.09 r. 
Nadania Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach 

imienia Piastów Śląskich. 
    

XXI/168/09 30.03.09 r. 

Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krośnice lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 

    

XXI/169/09 30.03.09 r. 
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w granicach działki nr ewid.31. 
    

XXI/170/09 30.03.09 r. 
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, dla działki nr ewid.73. 
    

XXI/171/09 30.03.09 r. 

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, we wsi Czarnogoździce dla działek o numerach ewidencyjnych 

23/1, 23/2. 

    

XXI/172/09 30.03.09 r. 
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

gminy Krośnice, w miejscowości Łazy Wielkie, dla działki nr ewid. 46/1. 
    

XXI/173/09 30.03.09 r. 

Zasad ustalania wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

    

XXI/174/09 30.03.09 r. 

Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krośnice Nr XIII/99/08 z dnia 23 kwietnia 

2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, dla 

działki nr ewid. 8. 

    



XXII/175/09 07.04.09 r. 
Zmieniająca uchwałę Nr II/4/06 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia 

składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Krośnice 
    

XXII/176/09 07.04.09 r. 

Zatwierdzenia delegata na Zgromadzenie Ogólne stowarzyszenia gmin i 

powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów 

Lokalnych 

    

XXIII/177/09 27.04.09 r. 
Udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2008 
    

XXIII/178/09 27.04.09 r. Zmian budżetu gminy na rok 2009     

XXIV/179/09 28.05.09 r. Zmian budżetu gminy na rok 2009      

XXIV/180/09 28.05.09 r. 
Zmiany uchwały Nr XX/154/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2009-2013 
    

XXIV/181/09 28.05.09 r. 
Udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na 

realizację zadania z zakresu polityki społecznej 
    

XXV/182/09 22.07.09 r. Zmian budżetu gminy na rok 2009     

XXV/183/09 22.07.09 r. 

Zmiany uchwały Nr XXV/169/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 14.03.2005 r. w 

sprawie dochodów własnych w szkołach będących jednostkami budżetowymi 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośnice 

    

XXV/184/09 22.07.09 r. 
Określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy 

Krośnice 
    

XXV/185/09 22.07.09 r. 

Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Krośnice oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XI/80/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Krośnice na lata 2008-2012 

    

XXV/186/09 22.07.09 r. 
Zmiany uchwały Nr XX/154/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2009-2013 
    

XXV/187/09 22.07.09 r. 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Małe, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6 

    

XXVI/188/09 30.09.2009 r. zmian budżetu gminy na rok 2009     



XXVI/189/09 30.09.2009 r. 
Zmiany uchwały Nr XX/154/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2009-2013 
    

XXVI/190/09 30.09.2009 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Wąbnice, w 

granicach działek o numerach ewidencyjnych 67/2 i 69/1 

    

XXVI/191/09 30.09.2009 r. 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrebie wsi Bukowice. 
    

XXVI/192/09 30.09.2009 r. 

udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na 

realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

przeciwpożarowej 

    

XXVII/193/09 27.11.2009 r. zmian budżetu gminy na rok 2009     

XXVII/194/09 27.11.2009 r. 
Zmiany uchwały Nr XX/154/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2009-2013 
    

XXVII/195/09 27.11.2009 r. 
określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych 
    

XXVII/196/09 27.11.2009 r. 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na 

terenie Gminy Krośnice 
    

XXVII/197/09 27.11.2009 r. 

zmiany Uchwały Nr XXX/207/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 

2005 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Krośnice 

wzorów formularzy składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego oraz 

od nieruchomości, do celów podatkowych 

    

XXVII/198/09 27.11.2009 r. 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krośnice 
    

XXVIII/199/09 28.12.2009 r. zmian budżetu gminy na rok 2009      

XXVIII/200/09 28.12.2009 r. budżetu gminy na rok 2010     

XXVIII/201/09 28.12.2009 r. 
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na 

realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych. 
    

XXVIII/202/09 28.12.2009 r. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2010-2014     

XXVIII/203/09 28.12.2009 r. 
Zmiany uchwały Nr XX/154/09 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Krośnice na lata 2009-2013 
    



XXVIII/204/09 28.12.2009 r. 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-20015 wsi 

Wierzchowice 
    

XXVIII/205/09 28.12.2009 r. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015 wsi Krośnice     

XXVIII/206/09 28.12.2009 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy krośnice, w obrębie wsi Żeleźniki, w granicach działki o numerze 

ewidencyjnym 81/3 

    

XXVIII/207/09 28.12.2009 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Żeleźniki, w granicach działki o numerze 

ewidencyjnym 107/3 

    

XXVIII/208/09 28.12.2009 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Grabownica, w granicach działki o numerze 

ewidencyjnym 99 

    

XXVIII/209/09 28.12.2009 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Suliradzice, w granicach działek o numerze 

ewidencyjnym 128/1, 129/1, 129/2. 

    

XXVIII/210/09 28.12.2009 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w 

granicach działek o numerach ewidencyjnych 35, 36/1. 

    

XXVIII/211/09 28.12.2009 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnych 134/1 

    

XXVIII/212/09 28.12.2009 r. 
skargi z dnia 30 listopada 2009 r. złożonej przez Pana Eugeniusza Kosiek na 

Wójta Gminy krośnice. 
    

ROK 2010  
XXIX/213/2010 26.01.2010 r. zmian budżetu gminy na rok 2010     

XXIX/214/2010 26.01.2010 r. planów pracy Komisji Rady Gminy krośnice na 2010 rok.     

XXX/215/2010 24.02.2010 r. 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi 

Krośnice 
    



XXX/216/2010 24.02.2010 r. 

uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

roku 2010  

    

XXX/217/2010 24.02.2010 r. 
stwierdzenia nabycia prawa dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 

przez Wójta Gminy Krośnice 
    

XXX/218/2010 24.02.2010 r. zmian budżetu gminy na rok 2010     

XXX/219/2010 24.02.2010 r. 
zmiany uchwały Nr XXVIII/202/09 w sprawie Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2010-2014 
    

XXX/220/2010 24.02.2010 r. 
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z Zasobów Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa 
    

XXX/221/2010 24.02.2010 r. 
wykorzystania informacji zawartych w nocie sygnalizacyjnej z dnia 2 lutego 

2010 r. 
    

XXXI/222/2010 31.03.2010 r. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy     

XXXI/223/2010 31.03.2010 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2010 
    

XXXI/224/2010 31.03.2010 

przystąpienia przez Gminę Krośnice do projektu "Euro 2012 - szansa na własną 

firmę dla niezatrudnionych mieszkańców Gminy Krośnice i Gminy Milicz" w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet 6 Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej. Działanie 6.2 

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

    

XXXI/225/2010 31.03.2010 

ustalenia trybu i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i 

innych form wychowania przedszkolengo z terenu Gminy Krośnice oraz trybu i 

zakresu kontroli jej wykorzystania 

    

XXXII/226/2010 28.04.2010 
udzielenia Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2009  
    

XXXII/227/2010 28.04.2010 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Miliczu w sprawie 

likwidacji Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miliczu 
    

XXXII/228/2010 28.04.2010 utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Krośnice     

XXXII/229/2010 28.04.2010 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 

Krośnicach ul. Kwiatowa nr 9, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

    



XXXIII/230/2010 30.06.2010 
opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Krośnice 

przekraczające podstawę programową 
    

XXXIII/231/2010 30.06.2010 zmian budżetu gminy na rok 2010     

XXXIII/232/2010 30.06.2010 
zmiany uchwały Nr XXVIII/202/09 w sprawie Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Gminy Krośnice na lata 2010-2014 
    

XXXIII/233/2010 30.06.2010 
Udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na 

realizację zadania z zakresu polityki społecznej 
    

XXXIII/234/2010 30.06.2010 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Czeszyce, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 89 

    

XXXIII/235/2010 30.06.2010 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Lędzina, w 

granicach działki o numerze ewidencyjnym 132 

    

XXXIV/236/2010 04.08.2010 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2002 z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie 

podziału gminy Krośnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

    

XXXIV/237/2010 04.08.2010 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Lędzina, w granicach działki o numerze 

ewidencyjnym 102 

    

XXXIV/238/2010 04.08.2010 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze 

ewidencyjnym 177/6 

    

XXXIV/239/2010 04.08.2010 r. 
pozbawienia kategorii drogi gminnej - działki gruntu nr 204/2, AM-1 obręb 

Kuźnica Czeszycka oraz wyłączenia ww. drogi z użytkowania 
    

XXXV/240/2010 27.09.2010 r. 

zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne Na Rzecz 

Aktywnej Integracji, dotyczącego wsparcia mieszkańców Gminy Krośnice" 

Głowa do góry!!! Nie jesteś sam!!!".   

    



XXXV/241/2010 27.09.2010 r. 

w sprawie przekazania WSA we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr 

XXX/215/2010 rady Gminy krośnice z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi 

krośnice oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę 

    

XXXV/242/2010 27.09.2010 r. 

w sprawie przekazania WSA we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr 

XXX/215/2010 rady Gminy krośnice z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi 

krośnice oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę 

    

XXXV/243/2010 27.09.2010 r. zmian budżetu gminy na rok 2010     

XXXV/244/2010 27.09.2010 r. 
ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Krośnice" oraz przyjęcia 

regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu. 
    

XXXV/245/2010 27.09.2010 r. 
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/201/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015 wsi Krośnice 
    

XXXV/246/2010 27.09.2010 r. 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 

Krośnicach ul. Kwiatowa nr 9, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

    

XXXVI/247/2010  12.10.2010 r. 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 

Krośnicach ul. Kwiatowa nr 9, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych 

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

    

XXXVI/248/2010 12.10.2010 r. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej     

XXXVI/249/2010 12.10.2010 r. nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Krośnice"     

XXXVI/250/2010 12.10.2010 r. 

przekazania WSA we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XXXIV/237/2010 Rady 

Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie 

wsi Lędzina, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 102 oraz wniesienia 

odpowiedzi na tę skargę 

    

XXXVI/251/2010 12.10.2010 r. 

przekazania WSA we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XXXIV/238/2010 Rady 

Gminy Krośnice z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie 

wsi Łazy Małe, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 177/6 oraz 

wniesienia odpowiedzi na tę skargę 

    



 


