
Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych                                                      

przez Gminę Pawłosiów  

 

 

II kadencja 1994 – 1998 

 

 

Lp. 

 

 

Numer uchwały 

 

Data 

podjęcia 

 

 

Uchwała w sprawie 

Ogłoszenie uchwały                         

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

 

Wejście                

w życie 

 

 

Uwagi 

 1995  

1. 56/X/95 02.10.1995 r. o uchwaleniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Nr 14, poz. 95 

ogłoszony:                          

24 listopada 1995 r. 

 09.12.1995 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3191/56-95.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3191/56-95.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3191/56-95.pdf


III kadencja 1998 – 2002  

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie 

Ogłoszenie uchwały                         

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

Wejście                      

w życie 
Uwagi 

 1999  

1. XII/71/99 30.11.1999 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego zespołu 

zabudowy jednorodzinnej Widna Góra  

zlokalizowanego w Pawłosiowie 

Nr 9, poz.97 

ogłoszony:                    

19 lutego 2000 r. 

05.03.2000 r.  

 2000  

1. XV/97/00 30.03.2000 r. o uchwaleniu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego WIERZBNA 

– 1/97 

Nr 49, poz. 590 

ogłoszony:                       

25 sierpnia 2000 r. 

09.09.2000 r.  

2. XV/98/00 30.03.2000 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego zespołu 

zabudowy usługowej i mieszkaniowej 

jednorodzinnej Wierzbna II zlokalizowanego                      

w miejscowości Wierzbna – gmina Pawłosiów 

Nr 49, poz. 591  

ogłoszony:                      

25 sierpnia 2000 r. 

09.09.2000 r.  

 2002  

1. XXVIII/174/02 14.02.2002 r. zmieniająca uchwałę w/s zawarcia porozumienia 

z Gminą Miejską Jarosław 

Nr 16, poz.290 

ogłoszony:                       

27 marca 2002 r. 

14.02.2002 r.  

2. XXXII/191/02 20.08.2002 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

budownictwa mieszkaniowego „Tywonia” 

działka nr 119/157 w gminie Pawłosiów 

Województwo Podkarpackie 

Nr 59, poz.1221  

 ogłoszony:                     

27 września 2002 r. 

12.10.2002 r.  

3. XXXII/192/02 20.08.2002 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy 

linii elektroenergetycznej 110KV ze stacji 

Jarosław Północ w gminie Pawłosiów 

Województwo Podkarpackie 

Nr 59, poz. 1222 

ogłoszony:                      

27 września 2002 r. 

12.10.2002  r.  

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3192/71-99.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3192/71-99.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3192/71-99.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3193/97-2000.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3193/97-2000.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3193/97-2000.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3194/98-2000.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3194/98-2000.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3194/98-2000.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3220/174-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3220/174-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3220/174-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3195/191-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3195/191-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3195/191-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3196/192-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3196/192-2002.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3196/192-2002.pdf


IV kadencja 2002 – 2006 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie 

Ogłoszenie uchwały                         

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

Wejście                    

w życie 
Uwagi 

 2003  

1. III/29/2003 28.02.2003 r.  uchwalenia statutów sołectw Nr 20, poz. 385  

 ogłoszony:                               

21 marca 2003 r. 

05.04.2003 r.  

2. III/33/2003 28.02.2003 r. uchwalenia statutu Gminy Pawłosiów Nr 40, poz. 780 

 ogłoszony:                     

09 maja 2003 r. 

24.05.2003 r.  

3. V/42/2003 30.05.2003 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

zagospodarowania Przestrzennego terenu 

budownictwa mieszkaniowego „ Cieszacin 

Mały” dz. Nr 564/20,564/16 w gminie 

Pawłosiów Województwo Podkarpackie 

Nr 60, poz. 241 

 ogłoszony:                     

01 lipca 2003 r. 

16.07.2003 r.  

4. V/43/2003 30.05.2003 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

budownictwa mieszkaniowego „Wierzbna” dz. 

Nr 500/16 w gminie Pawłosiów Województwo 

Podkarpackie 

Nr 67, poz. 1307  

 ogłoszony:                      

17 lipca 2003 r. 

01.08.2003 r.  

5. V/44/2003 30.05.2003 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

budownictwa mieszkaniowego „Tywonia” dz. 

Nr  193/4 w gminie Pawłosiów Województwo 

Podkarpackie 

Nr 60, poz. 1242 

ogłoszony:                      

01 lipca 2003 r. 

16.07.2003 r.  

6. V/45/2003 30.05.2003 r. uchwalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

budownictwa mieszkaniowego „Pawłosiów” 

/Maleniska/ dz. Nr 354/1,354/2,334/6  

w gminie Pawłosiów Województwo 

Podkarpackie 

 

Nr 60, poz. 1243 

ogłoszony:                     

01 lipca 2003r. 

16.07.2003 r.  

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3197/29-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3197/29-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3197/29-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3198/33-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3198/33-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3198/33-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3199/42-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3199/42-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3199/42-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3200/43-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3200/43-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3200/43-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3201/44-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3201/44-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3201/44-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3202/45-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3202/45-2003.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3202/45-2003.pdf


 2004  

 2005  

1. XX/134/2005 22.02.2005 r. określenia sposobów sprawienia pogrzebu Nr 87, poz. 1449 

ogłoszony:                        

04 lipca 2005r. 

19.07.2005 r.  

2. XX/135/2005 22.02.2005 r. szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego 

lub całkowitego zwolnienia  

z opłat oraz trybu ich pobierania 

Nr 87, poz. 1450 

ogłoszony:                

04 lipca 2005 r. 

19.07.2005 r.  

3. XXI/140/2005 29.03.2005 r. regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków 

Nr 87, poz. 1452 

ogłoszony:                

04 lipca 2005 r. 

19.07.2005r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3204/134-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3204/134-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3204/134-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3205/135-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3205/135-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3205/135-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3206/140-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3206/140-2005.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/1268/3206/140-2005.pdf


V kadencja 2006 – 2010 

 

 

Lp. 

 

 

Numer uchwały 

 

Data 

podjęcia 

 

 

Uchwała  w sprawie 

Ogłoszenie uchwały                         

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

 

 

Wejście                     

w  życie 

 

 

Uwagi 

 2006  

1. III/17/06 28.12.2006 r. ustalenia stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu przyłączenia 

nieruchomości do gminnej sieci 

wodociągowej 

Nr 3, poz. 108  

ogłoszony:                    

25 stycznia 2007 r. 

 

09.02.2007 r. 

 

2. III/18/06 28.12.2006 r. ustalenia stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu przyłączenia 

nieruchomości do gminnej sieci 

kanalizacyjnej 

Nr 3, poz. 109 

ogłoszony:                         

25 stycznia 2007r. 

09.02.2007 r.  

 2007  

1. VII/54/2007 11.07.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Pawłosiów 

Nr 64, poz. 1614  

ogłoszony:                     

08 sierpnia 2007 r. 

23.08.2007 r.  

2. VIII/62/2007 30.08.2007 r. przyjęcia regulaminu korzystania  

z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej należących do Gminy Pawłosiów 

Nr 80, poz. 1842 

ogłoszony:                    

28 września 2007 r. 

13.10.2007 r.  

3. IX/67/2007 26.10.2007 r. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                 

z mieszkańcami Gminy Pawłosiów 

Nr 95, poz. 2111 

 ogłoszony:                        

20 listopada 2007 r. 

05.12.2007 r.  

4. X/77/2007 27.11.2007 r.  ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty 

targowej  

Nr 104, poz. 2372  

ogłoszony:                    

10 grudnia 2007 r. 

25.12.2007 r.  

5. X/79/2007 27.11.2007 r. ustalenia rozmiaru zniżek dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach, które liczą do 12 oddziałów 

 

 

Nr 108, poz. 2653  

 ogłoszony:                       

14 grudnia 2007 r. 

01.09.2007 r.  

 2008  

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/284/835/17.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/284/835/17.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/284/835/17.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/285/836/18.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/285/836/18.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/285/836/18.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/307/857/54.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/307/857/54.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/307/857/54.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/315/868/62.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/315/868/62.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/315/868/62.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/412/1008/67.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/412/1008/67.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/412/1008/67.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/406/1002/podatki.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/406/1002/podatki.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/406/1002/podatki.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/535/1280/79.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/535/1280/79.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/535/1280/79.PDF


1. XIII/99/2008 31.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Pawłosiów 

Nr 29, poz. 726 

ogłoszony:                     

14 kwietnia 2008 r. 

 

29.04.2008 r.  

2. XIV/111/2008 26.05.2008 r. liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy 

Pawłosiów do spożycia poza miejscem 

sprzedaży 

Nr 45, poz. 1268 

ogłoszony:                    

09 czerwca 2008 r. 

24.06.2008 r. Traci moc 

25.09.2018 r. 

3. XIV/116/2008 26.05.2008 r. Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Gminy dotyczących utworzenia sołectwa 

Widna Góra 

Nr 46, poz. 1299  

 ogłoszony:                  

17 czerwca 2008 r. 

02.07.2008 r.  

4. XIV/118/2008 26.05.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży 

na obszarze gminy 

Nr 45, poz. 1269 

ogłoszony:                    

09 czerwca 2008 r. 

24.06.2008 r. Traci moc 

25.09.2018 r. 

5. XV/128/2008 19.08.2008 r. Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

Widnej Góry dotyczących zmiany urzędowej 

nazwy miejscowości 

Nr 68, poz. 1687  

 ogłoszony:                    

02 września 2008 r. 

17.09.2008 r.  

 2009  

1. XXII/176/2009 18.03.2009 r. utworzenia sołectwa Widna Góra Nr 28, poz. 794 

ogłoszony:                       

06 maja 2009r. 

21.05.2009 r.  

2.  XXII/177/2009 18.03.2009 r. ustalenia regulaminu określającego wysokość 

stawek i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe                   

i godziny doraźnych zastępstw 

Nr 35, poz. 986  

ogłoszony:                       

27 maja 2009 r. 

01.01.2009 r.  

3. XXII/178/2009 18.03.2009 r. wprowadzenia regulaminu określającego tryb 

i kryteria przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród 

za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze 

Nr 35, poz. 987 

ogłoszony:                      

27 maja 2009r. 

11.06.2009 r.  

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/363/958/99.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/363/958/99.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/363/958/99.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/386/982/111.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/386/982/111.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/386/982/111.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/391/987/116.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/391/987/116.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/391/987/116.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/393/989/118.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/393/989/118.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/393/989/118.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/403/999/128.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/403/999/128.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/403/999/128.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/472/1107/176.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/472/1107/176.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/472/1107/176.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/473/1108/177.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/473/1108/177.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/473/1108/177.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/474/1109/178.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/474/1109/178.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/474/1109/178.PDF


4. XXII/179/2009 18.03.2009 r. wprowadzenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe zasady 

przyznawania i wypłacania nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego  

Nr 35, poz. 988 

ogłoszony:                      

27 maja 2009r. 

11.06.2009 r.  

5. XXV/194/2009 29.06.2009 r. zmiany Statutu Gminy Pawłosiów Nr 60, poz. 1481    

ogłoszony:                  

30 lipca 2009 r. 

14.08.2009 r.  

6. XXVIII/201/2009 15.10.2009 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej                         

o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych w Gminie Pawłosiów 

Nr 102, poz. 2459  

ogłoszony:                     

16 grudnia 2009 r. 

31.12.2009 r.  

7. XXX/216/2009 10.11.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

w Gminie Pawłosiów 

Nr 102, poz. 2460  

 ogłoszony:                     

16 grudnia 2009 r. 

31.12.2009 r.  

 2010   

 

1. XXXI/224/2010 12.01.2010 r. Regulaminu Cmentarza Komunalnego  

w Maleniskach 

Nr 14, poz. 3472 
ogłoszony:                          

6 lutego 2010 r. 

13.03.2010 r.  

2. XXXVII/254/2010 28.06.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Pawłosiów  

Nr 72, poz. 1405 

ogłoszony:                      

13 sierpnia 2010 r. 

28.08.2010 r.  

3. XXXVII/255/2010 28.06.2010 r. zarządzenia poboru podatków w drodze 

inkasa oraz wyznaczenia inkasentów                          

i określenia wysokości wynagrodzenia 

Nr 72, poz. 1406 

ogłoszony:                       
13 sierpnia 2010 r. 

28.08.2010 r.  

4. XLI/282/2010 10.11.2010 r. szczegółowego sposobu konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji 

Nr 135, poz. 2808  

ogłoszony:                     

14 grudnia 2010 r. 

29.12.2010 r.  

 

 

http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/475/1110/179.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/475/1110/179.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/475/1110/179.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/504/1179/194.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/504/1179/194.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/504/1179/194.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/545/1291/201.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/545/1291/201.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/545/1291/201.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/560/1305/216.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/560/1305/216.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/560/1305/216.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/574/1353/224.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/574/1353/224.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/574/1353/224.PDF
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/633/1565/254.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/633/1565/254.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/633/1565/254.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/634/1566/255.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/634/1566/255.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/634/1566/255.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/699/1703/282.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/699/1703/282.pdf
http://www.pawlosiow.itl.pl/bip/atach/4/699/1703/282.pdf


VI kadencja 2010 – 2014 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie 

Ogłoszenie uchwały                         

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

Wejście  

w życie 
Uwagi 

 2011  

1. IV/15/2011 07.02.2011 r. określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu na terenie Gminy Pawłosiów 

Nr 24, poz. 575 

ogłoszony:                   

07 marca 2011 r. 

22.03.2011 r.  

2. V/24/2011 21.02.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie gminy Pawłosiów 

Nr 24, poz. 576 

ogłoszony:                   

07 marca 2011 r. 

22.03.2011 r.  

3. VI/28/2011 30.03.2011 r. ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów dla których 

organem prowadzącym jest gmina Pawłosiów 

Nr 71, poz. 1292 

ogłoszony:                    

19 maja 2011 r. 

03.06.2011 r.  

4. VIII/42/2011 28.06.2011 r. zmiany Statutu Gminy Pawłosiów 

 

Nr 115, poz. 1777 

ogłoszony:                        

26 lipca 2011 r. 

10.07.2011 r.  

5. X/54/2011 23.09.2011 r. zniesienia formy ochrony z drzew uznanych 

za pomniki przyrody w granicach 

administracyjnych Gminy Pawłosiów 

Nr 171, poz. 2479 

ogłoszony:                             

04 listopada 2011 r. 

19.11.2011 r.  

6. X/57/2011 23.09.2011 r. określenia szczegółowych zasad trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje                      

i wysokość stypendiów sportowych, nagród                            

i wyróżnień za osiągnięcia sportowe 

Nr 171, poz. 2480 

ogłoszony:                        

04 listopada 2011 r. 

19.11.2011 r.  

 

 

 

7. XIII/68/2011 28.11.2011 r. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

 

Nr 190, poz. 3093 

ogłoszony:                   

06 grudnia 2011 r. 

01.01.2012 r.  

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/24/575/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/24/575/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/24/575/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/24/576/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/24/576/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/24/576/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/71/1292/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/71/1292/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/71/1292/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/115/1777/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/115/1777/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/115/1777/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/171/2479/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/171/2479/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/171/2479/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/171/dziennik%20171.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/171/dziennik%20171.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/171/dziennik%20171.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/190/3093/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/190/3093/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/190/3093/Akt.pdf


8. XIII/72/2011 28.11.2011 r. określenia szczegółowych zasad, sposobu  

i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających gminie 

Pawłosiów i jej jednostkom podległym oraz 

warunki dopuszczalności pomocy publicznej 

oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych 

Nr 190, poz. 3097 

ogłoszony: 

06 grudnia 2011 r. 

21.12.2011 r.  

9. XIV/75/2011 14.12.2011 r. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Nr 207, poz. 3752 

ogłoszony:                     

29 grudnia 2011 r. 

 13.01.2012 r.  

 

 

 

 

 2012  

1. XXVIII/149/2012 28.11.2012 r. określenia trybu i szczegółowych warunków 

zwolnienia od podatku rolnego, gruntów 

gospodarstw rolnych, na których zaprzestano 

produkcji rolnej 

2012 r., poz. 2818 

ogłoszony:  

 6 grudnia 2012 r. 

01.01.2013 r.  

 

 

 

 

2. XXVIII/150/2012 28.11.2012 r. zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych 2012 r., poz. 2819 

ogłoszony:  

 6 grudnia 2012 r. 

01.01.2013 r.  

3. XXVIII/151/2012 28.11.2012 r. zatwierdzenia wzorów deklaracji 

podatkowych dotyczących podatku rolnego, 

leśnego oraz od nieruchomości dla Agencji 

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy                      

w Rzeszowie 

2012 r., poz. 2820 

ogłoszony:  

 6 grudnia 2012 r. 

01.01.2013 r. 

 

 

 

 

 

4. XXVIII/153/2012 28.11.2012 r. zwolnień w podatku od środków 

transportowych 

2012 r., poz. 2821 

ogłoszony:  

 6 grudnia 2012 r. 

01.01.2013 r.  

5. XXIX/161/2012 14.12.2012 r. wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

2013 r., poz.166 

ogłoszony: 

8 stycznia 2013 r. 

01.07.2013 r.  

 2013  

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/190/3097/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/190/3097/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/190/3097/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/207/3752/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/207/3752/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2011/207/3752/Akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2818/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2818/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2818/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2819/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2819/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2819/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2820/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2820/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2820/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2821/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2821/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2012/2821/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/166/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/166/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/166/akt.pdf


1. XXXVIII/223/2013 17.07.2013 r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania i transportu nieczystości ciekłych 

ze zbiorników bezodpływowych 

2013 r., poz.2949 

ogłoszony: 

06 sierpnia 2013r. 

21.08.2013 r.  

 

 2014  

1. XLIV/254/2014 17.01.2014 r. podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania 

gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

2014 r., poz. 439 

ogłoszony: 

31 stycznia 2014 r. 

15.02.2014 r.  

2. XLVI/263/14 30.05.2014 r. ustalenia tygodniowego pensum dla 

nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym 

obowiązkowym wymiarze godzin w ramach 

jednego etatu 

2014 r., poz. 1920 

ogłoszony: 

4 lipca 2014 r. 

 

Obwieszczenie 

Wojewody 

Podkarpackiego 

z dnia 19 sierpnia 2014  

o sprostowaniu błędu 

2014 r., poz. 2271 

01.09.2014 r.  

3. XLVI/264/14 30.05.2014 r. określenia wysokości opłat za świadczenia 

przekraczające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego w Publicznym 

Przedszkolu w Pawłosiowie 

2014 r., poz. 1921 

ogłoszony: 

4 lipca 2014 r. 

 

Obwieszczenie 

Wojewody 

Podkarpackiego 

z dnia 19 sierpnia 2014  

o sprostowaniu błędu 

2014 r., poz. 2271 

01.09.2014 r.  

4. XLVI/265/14 30.05.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

udzielenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych                     

2014 r., poz. 1864 

ogłoszony: 

30 czerwca 2014 r. 

15.07.2014 r.  

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/2949/oryginal/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/2949/oryginal/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2013/2949/oryginal/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/439/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/439/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/439/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1920/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1920/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1920/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1921/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1921/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1921/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2271/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1921/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1921/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/1921/akt.pdf


w Gminie Pawłosiów 

5. XLIX/276/14 07.08.2014 r. uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego                       

„Nr 1/2012” Pawłosiów-Maleniska 

2014 r., poz. 2327 

ogłoszony: 

28 sierpnia 2014 r. 

 

12.09.2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2327/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2327/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/2327/akt.pdf


VII kadencja 2014 – 2018 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie 

Ogłoszenie uchwały                         

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podkarpackiego 

Wejście  

w życie 
Uwagi 

1. 
II/9/14 12.12.2014 r. obniżenia ceny 1 dt. żyta będącego podstawą 

obliczenia podatku rolnego na 2015 rok 

2014 r. poz. 3491 

ogłoszony:                            

15 grudnia 2014 r. 

01.01.2015 r.  

 2015  

1. 

IX/45/15 08.06.2015 r. przyjęcia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Pawłosiów na lata 2015 – 2020” 

2015 r.poz.1854 

ogłoszony: 

16 czerwca 2015 r. 

01.07.2015 r.  

2. 

IX/46/15 08.06.2015 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących                   

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Pawłosiów 

2015 r.poz.1853 

ogłoszony: 

16 czerwca 2015 r. 

01.07.2015 r.  

3. 

XV/64/15 27.11.2015 r. zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego 

za pomnik przyrody w granicach 

administracyjnych Gminy Pawłosiów 

2015 r. poz.3633 

ogłoszony: 

3 grudnia 2015 r. 

18.12.2015 r.  

4. 

XV/69/15 27.11.2015 r. wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty 

2015 r. poz.3862 

ogłoszony: 

7 grudnia 2015 r. 

01.01.2016 r.  

5. 

XV/70/15 27.11.2015 r. w 
określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

2015 r. poz.3863 

ogłoszony: 

7 grudnia 2015 r. 

01.01.2016 r.  

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/3491/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/3491/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2014/3491/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/1854/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/1854/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/1854/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/1853/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/1853/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/1853/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3633/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3633/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3633/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3862/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3862/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3862/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3863/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3863/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3863/akt.pdf


6. 

XV/73/15 27.11.2015 r. określenia  wzorów formularzy informacji  

i deklaracji podatkowych 

2015 r. poz.3866 

ogłoszony: 

7 grudnia 2015 r. 

01.01.2016 r.  

7. 

XVI/83/15 29.12.2015 r. określenia szczegółowego sposobu                    

i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

2016 r. poz. 111 

ogłoszony: 

08.01.2016 r. 

23.01.2016 r.  

 2016  

1. XX/100/16 25.04.2016 r. 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

wspomagających w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 

Pawłosiów 

 

2016 r. poz. 1531 

ogłoszony: 

05.05.2016 r. 

20.05.2016 r.  

2. XXII/106/16 09.06.2016 r. 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół, przedszkoli oraz innych form 

wychowania przedszkolnego zakładanych  

i prowadzonych przez osoby fizyczne  

i prawne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystywania 

2016 r. poz. 1914 

ogłoszony: 

16.06.2016 r. 

01.07.2016 r.  

3. XXIII/113/16 28.06.2016 r. 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Pawłosiów 

2016 r. poz. 2151 

ogłoszony: 

06.07.2016 r. 

21.07.2016 r.  

4. XXIII/114/16 28.06.2016 r. 

określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości 

2016 r. poz. 2282 

ogłoszony: 

11.07.2016 r. 

26.07.2016 r.  

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3866/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3866/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2015/3866/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/111/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/111/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/111/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/1531/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/1531/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/1531/akt.pdf
http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/1914/akt.pdf
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5. XXVII/128/16 26.09.2016 r. 
przyjęcia „Gminnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

szkolnej z terenu Gminy Pawłosiów” 

2016 r. poz. 3263 

ogłoszony: 

17.10.2016 r. 

01.11.2016 r.  

6. XXIX/148/16 17.11.2016 r. 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych 

2016 r. poz. 3629 

ogłoszony: 

24.11.2016 r. 

09.12.2016 r.  

7. XXIX/145/16 17.11.2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw 

 

2016 r. poz. 3696 

ogłoszony: 

30.11.2016 r. 

15.12.2016 r.  

8. XXIX/140/16 17.11.2016 r. 
określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości 

2016 r. poz. 3793 

ogłoszony: 

05.12.2016 r. 

01.01.2017 r.  

9. XXIX/141/16 17.11.2016 r. 
określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych 

2016 r. poz. 3794 

ogłoszony: 

05.12.2016 r. 

01.01.2017 r.  

 2017  

1. XXXII/166/2017 23.02.2017 r. 

zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania                                   

i pozbawiania oraz rodzajów  i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

za osiągnięcia sportowe 

 

2017 r. poz. 841 

ogłoszony: 

03.03.2017 r. 

18.03.2017 r.  

2. XXXIV/176/2017 30.03.2017 r. 

dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 

31 sierpnia 2019 r. 

2017 r. poz. 1674 

ogłoszony: 

21.04.2017 r. 

06.05.2017  

3. XXXIV/177/2017 30.03.2017 r. 
określenia kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych, punktów 

2017 r. poz. 1675 

ogłoszony: 

21.04.2017 r. 

06.05.2017  
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przyznawanych za poszczególne z nich oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów 

4. XXXIV/182/2017 30.03.2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Gminnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej                     

z terenu Gminy Pawłosiów 

2017 r. poz. 1676 

ogłoszony: 

21.04.2017 r. 

06.05.2017  

5. XXXIV/178/2017 30.03.2017 r. 

określenia kryteriów naboru do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 

punktów przyznawanych za poszczególne 

z nich oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

2017 r. poz. 1705 

ogłoszony: 

24.04.2017 r. 

09.05.2017  

6. XXXVI/191/2017 30.05.2017 r. 

ustanowienia herbu, flagi, banneru, flagi 

stolikowej (proporczyka) i pieczęci Gminy 

Pawłosiów oraz zasad ich używania 

2017 r. poz. 2277 

ogłoszony: 

14.06.2017 r. 

29.06.2017  

7. XLII/210/2017 10.10.2017 r. 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości                        

i porządku na terenie Gminy Pawłosiów 

2017 r. poz. 3406 

ogłoszony: 

19.10.2017 r. 

03.11.2017 

z mocą 

obowiązującą 

od 01.01.2018  

 

8. XLII/214/2017 10.10.2017 r. 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych 

2017 r. poz. 3570 

ogłoszony: 

03.11.2017 r. 

 

 

 

18.11.2017  

 2018  

1. XLIX/247/2018 27.03.2018 r. 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pawłosiów w 2018 

roku 

2018 r. poz. 1495 

ogłoszony: 

03.04.2018 r. 

18.04.2018  

2. XLIX/249/2018 27.03.2018 r. 

podziału Gminy Pawłosiów na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym 

2018 r. poz. 1662 

ogłoszony: 

06.04.2018 r. 

27.03.2018  
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3. XLIX/250/2018 27.03.2018 r. 

podziału Gminy Pawłosiów na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów                       

i granic oraz siedzib obwodów komisji 

wyborczych 

2018 r. poz. 1663 

ogłoszony: 

06.04.2018 r. 

27.03.2018  

4. LI/264/2018 28.06.2018 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 

logopedów i doradców zawodowych                        

w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina 

Pawłosiów 

2018 r. poz. 3187 

ogłoszony: 

13.07.2018 r. 

01.09.2018  

5. LV/270/2018 06.09.2018 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń                  

na sprzedaż napojów alkoholowych              

na terenie Gminy Pawłosiów 

2018 r. poz. 3839 

ogłoszony: 

11.09.2018 r. 

26.09.2018  

6. LV/271/2018 06.09.2018 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Pawłosiów 

2018 r. poz. 3840 

ogłoszony: 

11.09.2018 r. 

26.09.2018  

7. LV/272/2018 06.09.2018 

wprowadzenia w określonym miejscu 

publicznym odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Pawłosiów                     

2018 r. poz. 3841 

ogłoszony: 

11.09.2018 r. 

26.09.2018  
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