
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2010-2014 

Nr uchwały data w sprawie realizacja uwagi 

ROK 2010 
I/1/2010 01.12.2010 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice     

I/2/2010 01.12.2010 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krośnice     

II/3/2010 13.12.2010 r. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej      

II/4/2010 13.12.2010 r. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu , Finansów i Planowania     

II/5/2010 13.12.2010 r. 
ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 
    

II/6/2010 13.12.2010 r. 
ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i 

Turystyki 
    

II/7/2010 13.12.2010 r. ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Krośnice     

III/8/2010 17.12.2010 r. 
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych przez samorządowe 

jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową 
    

III/9/2010 17.12.2010 r. zmian budżetu gminy na rok 2010     

III/10/2010 17.12.2010 r. 
określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Krośnice 
    

III/11/2010 17.12.2010 r. zwolnień od podatku od nieruchomości     

III/12/2010 17.12.2010 r. 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na 

terenie Gminy Krośnice 
    

III/13/2010 17.12.2010 r. 
ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie 

Gminy Krośnice w 2011 r. 
    

IV/14/2010 30.12.2010 r. budżetu gminy na rok 2011     

IV/15/2010 30.12.2010 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.     
IV/16/2010 30.12.2010 r. planów pracy Komisji rady Gminy Krośnice na 2011 rok     



IV/17/2010 30.12.2010 r. 

przystąpienia i realizacji projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w 

szkołach na terenie Gminy Krośnice” w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

    

IV/18/2010 30.12.2010 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2011-2021     

ROK 2011 

V/19/2011 18.02.2011 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach 

ewidencyjnych 35, 36/1 

    

V/20/2011 18.02.2011 r. zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wierzchowicach     

V/21/2011 18.02.2011 r. 
uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów 

Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2011 
    

V/22/2011 18.02.2011 r. 
zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu 
    

V/23/2011 18.02.2011 r. 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych na rzecz Eugeniusza Lisa 
    

VI/24/2011 31.03.2011 r. zmian budżetu gminy na rok 2011     

VI/25/2011 31.03.2011 r. 
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych przez samorządowe 

jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową 
    

VI/26/2011 31.03.2011 r. 
wystąpienia Gminy Krośnice ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny 

Baryczy 
    

VI/27/2011 31.03.2011 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

granicach działki o numerze ewidencyjnym 82 

    



VI/28/2011 31.03.2011 r. 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 

art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

    

VI/29/2011 31.03.2011 r. określenia szczegółowych     

VII/30/2011 28.04.2011 r. zmian budżetu gminy na rok 2011     

VII/31/2011 28.04.2011 r. 

zmiany Uchwały nr IV/18/2010 rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2010 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2011-2021 

    

VII/32/2011 28.04.2011 r.  powołania doraźnej Komisji Statutowej     

VII/33/2011 28.04.2011 r. 
likwidacji Szkoły Filialnej w Wierzchowicach będącej Filią szkoły Podstawowej 

w Krośnicach 
    

VIII/34/2011 13.05.2011 r. 

zmiany Uchwały nr VII/31/2011 rady Gminy Krośnice z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2011-2021 

    

VIII/35/2011 13.05.2011 r. zmian budżetu gminy na rok 2011     

VIII/36/2011 13.05.2011 r. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego     

IX/37/2011 22.06.2011 r. 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Krośnice za 2010 rok 
    

IX/38/2011 22.06.2011 r.  
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice z wykonania budżetu Gminy 

Krośnice za 2010 rok 
    

IX/39/2011 22.06.2011 r.  zmian budżetu gminy na rok 2011     

IX/40/2011 22.06.2011 r.  

zmiany Uchwały nr VIII/34/2011 rady Gminy Krośnice z dnia 13 maja 2011 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2011-2021 

    

IX/41/2011 22.06.2011 r.  powołania Zespołu opiniującego kandydatury na ławników sądów powszechnych     

IX/42/2011 22.06.2011 r.  
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 
    



IX/43/2011 22.06.2011 r.  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

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

ewidencyjnym 132 

    

IX/44/2011 22.06.2011 r.  
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy krośnice, w obrębie wsi Bukowice 
    

IX/45/2011 22.06.2011 r.  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

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

ewidencyjnym 89 

    

IX/46/2011 22.06.2011 r.  

wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Miliczu 

    

IX/47/2011 22.06.2011 r.  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

gruntowej 
    

IX/48/2011 22.06.2011 r.  
uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i 

wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 
    

IX/49/2011 22.06.2011 r.  skargi na Sołtysa Sołectwa Czarnogoździce z dnia 5 maja 2011 r.     

X/50/2011 02.09.2011 r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania     

X/51/2011 02.09.2011 r. wyboru ławników na kadencję 2012-2015     

X/52/2011 02.09.2011 r. 
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez 

Gminę Krośnice w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych 
    

XI/53/2011 29.09.2011 r. nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Krośnice"     

XI/54/2011 29.09.2011 r. zmian budżetu gminy na rok 2011     

XI/55/2011 29.09.2011 r. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego     

XI/56/2011 29.09.2011 r. 

trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Krośnicach oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania 

    



XI/57/2011 29.09.2011 r. 

przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu skargi 

na uchwałę nr IX//45/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Krośnice w obrębie wsi Czeszyce, w granicach działki o numerze 

ewidencyjnym 89 oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę 

    

XI/58/2011 29.09.2011 r. 

przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu skargi 

na uchwałę nr IX//44/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Krośnice w obrębie wsi Bukowice, oraz wniesienia odpowiedzi 

na tę skargę 

    

XI/59/2011 29.09.2011 r. 
wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Krośnice nieruchomości położonej 

w Krośnicach przy ul. Dębowej 
    

XI/60/2011 29.09.2011 r. 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat 
    

Na XII uroczystej sesji nie podjęto żadnych uchwał 

XIII/61/2011 12.10.2011 r. 
wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Krośnice nieruchomości położonej 

w Krośnicach przy ul. Dębowej 
    

XIII/62/2011 20.10.2011 r. zmian budżetu gminy na rok 2011     

XIV/63/2011 20.10.2011 r. 

zmiany Uchwały nr IX/40/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2011-2021 

    

XIV/64/2011 20.10.2011 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym     

XV/65/2011 18.11.2011 r. 
wyrażania zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Gminę 

Krośnice 
    

XVI/66/2011 23.11.2011 r. 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krośnice 
    



XVI/67/2011 23.11.2011 r. 
określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Krośnice 
    

XVI/68/2011 23.11.2011 r. 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na 

terenie Gminy Krośnice 
    

XVI/69/2011 23.11.2011 r. 
ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie 

Gminy Krośnice w 2012 r. 
    

XVI/70/2011 23.11.2011 r. 

zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich 

zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez Gminę Krośnice 

    

XVII/71/2011 13.12.2011 r. zmian budżetu gminy na rok 2011     

XVII/72/2011 13.12.2011 r. zaciągnięcia pożyczki     

XVII/73/2011 13.12.2011 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

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

ewidencyjnym 82 

    

XVII/74/2011 30.12.2011 r. zmian budżetu gminy na rok 2011     

XVIII/75/2011 30.12.2011 r. budżetu gminy na rok 2012     

XVIII/76/2011 30.12.2011 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy krośnice na lata 2012-2022     

XVIII/77/2011 30.12.2011 r. 
uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Krośnice na lata 2011-2015 
    

XVIII/78/2011 30.12.2011 r. 

powierzenia Wójtowi Gminy Krośnice uprawnień do ustalenia wysokości cen i 

opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Krośnice  

    

XVIII/79/2011 30.12.2011 r. 

określenia obowiązujących na terenie Gminy Krośnice wzorów formularzy 

składanych przez podatników podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, do 

celów podatkowych 

    

XVIII/80/2011 30.12.2011 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok     



XVIII/81/2011 30.12.2011 r. planów pracy Komisji Rady Gminy Krośnice na 2012 rok     

XVIII/82/2011 30.12.2011 r. 
wyrażenia zgody na przekazanie w ramach odszkodowania nieruchomość 

zamienną 
    

    ROK 2012     
XIX/83/2012 07.03.2012 r.  zmian budżetu gminy na rok 2012     

XIX/84/2012 07.03.2012 r. 
nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krośnicach przy ul. 

Parkowej 14 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze dot. 

§ 3 uchwały  

NK-

N11.4131.263.2012.AS2  

XIX/85/2012 07.03.2012 r. 
przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 
    

XIX/86/2012 07.03.2012 r. 

zawarcia z Gminą Leszno porozumienia dotyczącego powierzenia realizacji 

zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym 

zwierzętom z terenu gminy Krośnice 

    

XIX/87/2012 07.03.2012 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka  

w granicach działki o numerze ewidencyjnym 155/4 

    

XIX/88/2012 07.03.2012 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice w 

granicach działek o numerze ewidencyjnym 83 i 87/9 

    

XIX/89/2012 07.03.2012 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Police w granicach 

działki o numerze ewidencyjnym 16/1 

    

XIX/90/2012 07.03.2012 r. 

wieloletniego programu współpracy Gminy Krośnice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2012-2016 

    



XIX/91/2012 07.03.2012 r. 
przystąpienia Gminy Krośnice do wykonywania działalności w zakresie 

telekomunikacji 
    

XIX/92/2012 07.03.2012 r. 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat 
    

XIX/93/2012 07.03.2012 r. 

zmiany Uchwały Nr XVIII/76/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2011 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na 

lata 2012-2022 

    

XIX/94/2012 07.03.2012 r. 

stanowiska Rady Gminy Krośnice wobec skutków uchwały Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego Nr XXX/478/08 z dnia 29 września 2008 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Milickiego 

nieruchomości położonych w Krośnicach, użytkowanych przez Wojewódzki 

Szpital neuropsychiatrii w Krośnicach będących w likwidacji 

    

XX/95/2012 29.06.2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2011 r.  
    

XX/96/2012 29.06.2012 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice z wykonania 

budżetu Gminy Krośnice za 2011 rok 
    

XX/97/2012 29.06.2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012     

XX/98/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/93.2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 7 marca 

2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krośnice 

na lata 2012-2022. 

    

XX/99/2012 29.06.2012 r. 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2012 
    

XX/100/2012 29.06.2012 r. 
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Krośnice 
    

XX/101/2012 29.06.2012 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym 
    



XX/102/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 

pomiędzy gminami Milicz, Krośnice, Cieszków w zakresie współpracy na rzecz 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

    

XX/103/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

działki o numerze ewidencyjnym 540/2 

    

XX/104/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Łazy, w granicach działki 

o numerze ewidencyjnym 27/7 

    

XX/105/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

działek o numerze ewidencyjnym 106/3 i 107/2 

    

XX/106/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla 

Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania z zakresu transportu i 

łączności. 

    

XX/107/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2012 

roku, 
    

XX/108/2012 29.06.2012 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

    

XX/109/2012 29.06.2012 r. w sprawie zmian w statucie szkolnego schroniska Młodzieżowego w Krośnicach,     

XX/110/2012 29.06.2012 r. 
w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone w szkolnym schronisku 

Młodzieżowym w Krośnicach 
    



XXI/111/2012 07.08.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Gminy Krośnice 

nieruchomości położonej w Krośnicach oznaczonej geodezyjnie nr 508/123 

    

XXII/112/2012 31.10.2012 r. 

zmiany Uchwały Nr XX/98/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2012-2022 

    

XXII/113/2012 31.10.2012 r. 
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na 

realizację zadania z zakresu polityki społecznej 
    

XXII/114/2012 31.10.2012 r. 
podziału gminy Krośnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 
    

XXII/115/2012 31.10.2012 r. 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na  terenie Gminy Krośnice, 

    

XXII/116/2012 31.10.2012 r. 
przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy 

Krośnice, 
    

XXII/117/2012 31.10.2012 r. 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia 

umowy dzierżawy, 
    

XXII/118/2012 31.10.2012 r. zmian budżetu gminy na rok 2012     

XXIII/119/2012 28.11.2012 r.  zmian budżetu gminy na rok 2012     

XXIII/120/2012 28.11.2012 r.  

zmiany Uchwały Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 października  

2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice 

na lata 2012-2022, 

    

XXIII/121/2012 28.11.2012 r.  
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krośnice 
    

XXIII/122/2012 28.11.2012 r.  

obniżenia ceny skupu 1dt  żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego i przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 

rok na terenie gminy Krośnice 

    

XXIII/123/2012 28.11.2012 r.  
określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy 

Krośnice, 
    



XXIII/124/2012 28.11.2012 r.  
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na 

terenie gminy Krośnice 
    

XXIII/125/2012 28.11.2012 r.  
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośnice 
    

XXIII/126/2012 28.11.2012 r.  
uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Krośnice na lata 2012-2027 
    

XXIII/127/2012 28.11.2012 r.  

zmiany Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XXII/117/2012 w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy z dnia 31 października 2012 r., 

    

XXIII/128/2012 28.11.2012 r.  

zmiany Uchwały Rady Gminy Krośnice Nr XX/100/2012 w sprawie ustalenia 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Krośnice z dnia 29 czerwca 2012 r., 

    

XXIII/129/2012 28.11.2012 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

granicach działki o numerze ewidencyjnym 521/3 

    

XXIII/130/2012 28.11.2012 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

granicach działki o numerze ewidencyjnym 38/19, 

    

XXIII/131/2012 28.11.2012 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

granicach działki o numerze ewidencyjnym 70/10 

    

XXIII/132/2012 28.11.2012 r.  

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez  właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Krośnice, 

    

XXIII/133/2012 28.11.2012 r.  
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
    



XXIII/134/2012 28.11.2012 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

w granicach działek o numerze ewidencyjnym 21/3; 92 

    

XXIV/135/2012 17.12.2012 r.  budżetu gminy na rok 2013     

XXIV/136/2012 17.12.2012 r.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2013-2023     

XXIV/137/2012 17.12.2012 r.  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice     

XXIV/138/2012 17.12.2012 r.  
szczegółowego sposobu i zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
    

XXIV/139/2012 17.12.2012 r.  
stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Krośnice 
    

XXIV/140/2012 17.12.2012 r.  
wyrażenia poparcia  dla inicjatywy Stowarzyszenia Obywatelski Dolny Śląsk    

dotyczącej skierowania przez dolnośląskich samorządowców apelu do rządu i 

parlamentu w   zakresie zmian regulacji  prawnych związanych z  gospodarką 

odpadami w gminach     

ROK 2013 
XXV/141/2013 25.01.2013 r. zmian budżetu gminy na rok 2013     

XXV/142/2013 25.01.2013 r. 

utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów 

obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie 

Gminy Krośnice 

    

XXV/143/2013 25.01.2013 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.     

XXV/144/2013 25.01.2013 r. planu pracy Komisji Rady Gminy Krośnice na 2013 rok     

XXV/145/2013 25.01.2013 r. 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym  
    



XXV/146/2013 25.01.2013 r. 

zmiany Uchwały XXIV/136/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 2012 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na 

lata 2013-2023 

    

XXVI/147/2013 21.03.2013 r.  zmian budżetu gminy na rok 2013     

XXVI/148/2013 21.03.2013 r.  

zmiany Uchwały XXVI/146/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2013-2023 

    

XXVI/149/2013 21.03.2013 r.  
wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych 

na fundusz sołecki 
    

XXVI/150/2013 21.03.2013 r.  
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy  dzierżawy po umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym 
    

XXVI/151/2013 21.03.2013 r.  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

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

ewidencyjnym 106/3 i 107/2, 

    

XXVI/152/2013 21.03.2013 r.  przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji  Wrocławskiej     

XXVI/153/2013 21.03.2013 r.  

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/204/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 

2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2009-2015 

wsi Wierzchowice 

    

XXVI/154/2013 21.03.2013 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

w granicach działek o numerze ewidencyjnym 21/3 i 92 

    

XXVI/155/2013 21.03.2013 r.  zaciągnięcia pożyczki     

XXVII/156/2013 17.05.2013 r.  zmian budżetu gminy na rok 2013     

XXVII/157/2013 17.05.2013 r.  

zmiany Uchwały XXVI/148/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 

2013-2025 

    

XXVIII/158/2013 26.06.2013 r. 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem  z wykonania 

budżetu Gminy Krośnice za 2012 rok 
    



XXVIII/159/2013 26.06.2013 r. 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Krośnice za 2012 rok 
    

XXVIII/160/2013 26.06.2013 r. zmian budżetu gminy na rok 2013     

XXVIII/161/2013 26.06.2013 r. 
zmiany Uchwały Nr XXVII/157/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 maja 2013 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice 
    

XXVIII/162/2013 26.06.2013 r. 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2013 
    

XXVIII/163/2013 26.06.2013 r. 

zmiany uchwały nr XXIII/132/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Krośnice, 

    

XXVIII/164/2013 26.06.2013 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/138/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu usług świadczonych w zamian za opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

    

XXVIII/165/2013 26.06.2013 r. 

zmiany uchwały nr XX/107/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 5 lipca 2012 roku 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Krośnice w 2012 roku 

    

XXVIII/166/2013 26.06.2013 r. 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2013 roku 
    

XXVIII/167/2013 26.06.2013 r. 

zmiany uchwały nr XX/100/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 czerwca 2012 

r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Krośnice 

    

XXVIII/168/2013 26.06.2013 r. 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 
    

XXVIII/169/2013 26.06.2013 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

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

ewidencyjnym 540/2 

    



XXVIII/170/2013 26.06.2013 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka,  

w granicach działki o numerze ewidencyjnym 155/4, 

    

XXVIII/171/2013 26.06.2013 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie AM1, w granicach działki o 

numerze ewidencyjnym 27/7 

    

XXVIII/172/2013 26.06.2013 r. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego     

XXIX/173/2013 18.07.2013 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 

czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krośnice 

    

XXIX/174/2013 18.07.2013 r.  w sprawie zaciągnięcia pożyczki     

XXIX/175/2013 18.07.2013 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

granicach działki o numerze ewidencyjnym 415 

    

XXX/176/2013 17.10.2013 r.  wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Krośnicach     

XXX/177/2013 17.10.2013 r.  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

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

ewidencyjnym 38/19, 

    

XXX/178/2013 17.10.2013 r.  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

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

ewidencyjnym 70/10 

    

XXX/179/2013 17.10.2013 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

granicach działki o numerze ewidencyjnym 145/2, 

    

XXX/180/2013 17.10.2013 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

w granicach działki o numerze ewidencyjnym 148/4, 

    



XXX/181/2013 17.10.2013 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

działki o numerze ewidencyjnym 25/13, 

    

XXX/182/2013 17.10.2013 r.  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

działki o numerze ewidencyjnym 116/3, 

    

XXX/183/2013 17.10.2013 r.  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,     

XXX/184/2013 17.10.2013 r.  

zmiany uchwały nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 listopada 

2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

    

XXX/185/2013 17.10.2013 r.  

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum gminnym w sprawie 

odwołania Wójta Gminy Krośnice przed upływem kadencji, zarządzonym na 

dzień 15 grudnia 2013 roku. 

    

XXXI/186/2013 31.10.2013 r. zmian budżetu gminy na rok 2013     

XXXI/187/2013 31.10.2013 r. 
zmiany Uchwały XXIX/173/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 lipca 2013 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice, 
    

XXXI/188/2013 31.10.2013 r. 
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na 

realizację zadania z zakresu polityki społecznej 
    

XXXI/189/2013 31.10.2013 r. 
ustalenia opłat za korzystanie z Parkingu na terenie zespołu pałacowo-parkowego 

Krośnice-Wierzchowice 
    

XXXI/190/2013 31.10.2013 r. 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 

Krośnicach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy Krośnice w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 12 

stycznia 2014 r., 

    

XXXI/191/2013 31.10.2013 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka, w granicach działek o 

numerze ewidencyjnym 21/3 i 92. 

    



XXXII/192/2013 27.11.2013 r. 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krośnice 
    

XXXII/193/2013 27.11.2013 r. nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach,     

XXXII/194/2013 27.11.2013 r. 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy  dzierżawy po umowie zawartej na 

czas oznaczony w trybie bezprzetargowym 
    

XXXIII/195/2013 17.12.2013 r.  budżetu gminy na rok 2014     

XXXIII/196/2013 17.12.2013 r.    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata      

XXXIII/197/2013 17.12.2013 r.  zmian budżetu gminy na rok 2013     

ROK 2014 

XXXIV/198/2014 09.01.2014 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXII/193/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 

listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krośnicach. 

    

XXXIV/199/2014 09.01.2014 r. 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej 

pomocy w zakresie dożywiania oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.  

    

XXXIV/200/2014 09.01.2014 r. 
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 
    

XXXIV/201/2014 09.01.2014 r. 
upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
    

XXXIV/202/2014 09.01.2014 r.  
zmiany Uchwały Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 

2013 w sprawie budżetu gminy na rok 2014.  
    

XXXIV/203/2014 09.01.2014 r. 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
    

XXXV/204/2014 30.01.2014 r. 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego -budowa 

chodnika w miejscowości Police 
    



XXXV/205/2014 30.01.2014 r. 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego -budowa 

chodnika Czarnogoździce-Wierzchowice 
    

XXXV/206/2014 30.01.2014 r. 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego- budowa 

chodnika relacji Wierzchowice- Krośnice  
    

XXXV/207/2014 30.01.2014 r. 

określenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Krośnice. 

    

XXXV/208/2014 30.01.2014 r. 
zmiany Uchwały Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014.  
    

XXXV/209/2014 30.01.2014 r. wydawania Biuletynu Informacyjnego     

XXXVI/210/2014 19.03.2014 r. 
uczczenia 70. rocznicy pomordowanych przez OUN-UPA mieszkańców 

Bohorodyczyna i Kresów Wschodnich. 
    

XXXVI/211/2014 19.03.2014 r. 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 
    

XXXVI/212/2014 19.03.2014 r. 
uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.  
    

XXXVI/213/2014 19.03.2014 r. 
uzupełnienia składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w 

Krośnicach.  
    

XXXVI/214/2014 19.03.2014 r. 
zmiany uchwały Nr VII/32/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania 

doraźnej Komisji Statutowej  
    

XXXVI/215/2014 19.03.2014 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.     

XXXVI/216/2014 19.03.2014 r. planów pracy Komisji Rady Gminy Krośnice na 2014 rok.      

XXXVI/217/2014 19.03.2014 r. 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy 

Krośnice na rok 2015. 
    

XXXVI/218/2014 19.03.2014 r. zmian budżetu gminy na rok 2014.     

XXXVI/219/2014 19.03.2014 r. 

zmiany uchwały Nr XXXIV/200/2014 r. Rady Gminy Krośnice z dnia 9 stycznia 

2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

    



XXXVI/220/2014 19.03.2014 r. ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

XXXVI/221/2014 19.03.2014 r. 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez  właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Krośnice. 

    

XXXVI/222/2014 19.03.2014 r. 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krośnice w roku 2014. 
    

XXXVI/223/2014 19.03.2014 r. 
zasad przyznawania diet sołtysom i zwrotu kosztów podróży przewodniczącym 

rad sołeckich Gminy Krośnice. 
    

XXXVI/224/2014 19.03.2014 r. zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach.     

XXXVI/225/2014 19.03.2014 r. 
zmiany Uchwały nr XXXI/218/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005 

roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Krośnicach.  
    

XXXVI/226/2014 19.03.2014 r. 
ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji  przedmiotowej dla Zakładu 

Usług Komunalnych w Krośnicach na 2014 rok. 
    

XXXVI/227/2014 19.03.2014 r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Police, w granicach 

działki o numerze ewidencyjnym 19/1. 

    

XXXVII/228/2014 08.05.2014 r. zmian budżetu gminy na rok 2014.     

XXXVII/229/2014 08.05.2014 r. 
zmiany uchwały XXXIII/196/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 2013 

r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice. 
    

XXXVII/230/2014 08.05.2014 r. 

zmiany uchwały nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 19 marca 

2014 r. w sprawie zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w 

Krośnicach.  

    

XXXVII/231/2014 08.05.2014 r. 
zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2014.  
    

XXXVIII/232/2014 30.05.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014     



XXXVIII/233/2014 30.05.2014 r. 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2014 roku. 
    

XXXVIII/234/2014 30.05.2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym 
    

XXXVIII/235/2014 30.05.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/226/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 

19.03.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Krośnicach na 2014 rok. 

    

XXXVIII/236/2014 30.05.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/218/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 

grudnia 2005 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w 

Krośnicach.  

    

XXXVIII/237/2014 30.05.2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Dąbrowa, w granicach działki o 

numerze ewidencyjnym 145/2. 

    

XXXVIII/238/2014 30.05.2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka, w granicach działki 

o numerze ewidencyjnym 148/4. 

    

XXXVIII/239/2014 30.05.2014 r. 
w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury-Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek 

w Krośnicach oraz nadania jej nowego statutu.  
    

XXXVIII/240/2014 30.05.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały XXXVII/229/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 

maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krośnice.  

    

XXXIX/241/2014 05.06.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/115/2012Rady Gminy Krośnice z dnia 31 

października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Krośnice.  

    

XL/242/2014 13.06.2014 r. w sprawie podziękowania za długoletnią posługę kapłańską     



XLI/243/2014 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok     

XLI/244/2014 30.06.2014 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Krośnice za 2013 rok. 
    

XLI/245/2014 30.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014.     

XLI/246/2014 30.06.2014 r. 
w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne prowadzone przez Gminę Krośnice.  
    

XLI/247/2014 30.06.2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych 

składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu 

prowadzonym przez Gminę Krośnice. 

    

XLI/248/2014 30.06.2014 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Milickiego- budowa 

chodnika w Bukowicach.  
    

XLI/249/2014 30.06.2014 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Krośnice. 
    

XLII/250/2014 18.07.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014.     

XLII/251/2014 18.07.2014 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Milickiego- wykonanie 

nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1444. 
    

XLII/252/2014 18.07.2014 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Milickiego- wykonanie 

nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436. 
    

XLII/253/2014 18.07.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 

października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu na terenie 

zespołu pałacowo-parkowego Krośnice- Wierzchowice oraz ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z tego parkingu. 

    

XLIII/254/2014 30.09.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014.     

XLIII/255/2014 30.09.2014 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu 

Milickiego na realizację zadania z zakresu polityki społecznej. 
    

XLIII/256/2014 30.09.2014 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach 

samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
    



XLIII/257/2014 30.09.2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie 

zawartej na czas oznaczony. 
    

XLIII/258/2014 30.09.2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie 

zawartej na czas oznaczony. 
    

XLIII/259/2014 30.09.2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 508/135 obręb Krośnice. 
    

XLIV/260/2014 6.11.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014.     

XLIV/261/2014 6.11.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/240/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 

maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krośnice. 

    

XLIV/262/2014 6.11.2014 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego.  
    

XLIV/263/2014 6.11.2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

działki o numerze ewidencyjnym 227/1. 

    

XLIV/264/2014 6.11.2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

działki o numerze ewidencyjnym 114/2 

    

XLIV/265/2014 6.11.2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

działki o numerze ewidencyjnym 55/7. 

    

XLIV/266/2014 6.11.2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

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

ewidencyjnym 25/13. 

    

 


