REJESTR UCHWAŁ
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VI kadencji

Publikacja

Zmiana uchwały

Uwagi

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018.

-

-

-

14.11.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok.

-

-

-

31.10.2014 r.

W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego złożonego przez Pana
A.O.

-

-

-

D.U.W.D.
Rocznik 2014
Poz.4660
06.11.2014

Nr XXVI/118/12
31.05.2012

Utraciły moc Uchwały:
XXIX/129/12
28.08.2012
XXXVI/166/12
28.12.2012
XLVII/223/13
30.09.2013
LIII/259/14
31.03.2014

Nr uchwały

Data podjęcia

LXII/295/14

14.11.2014 r.

LXII/294/14
LXI/293/14

Tytuł uchwały

LXI/292/14

31.10.2014 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
31.05.2012 r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy w latach 2012 -2017.

LXI/291/14

31.10.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Mieroszów na 2014 rok

-

-

-

LXI/290/14

31.10.2014 r.

W sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2015

-

-

-

D.U.W.D.
Rocznik 2014
Poz. 4659
06.11.2014
D.U.W.D.
Rocznik 2014
Poz. 4658
06.11.2014
-

-

-

-

-

-

D.U.W.D.
Rocznik 2014
Poz. 4160
06.10.2014
-

-

Uchylona Uchwałą Rady
Miejskiej Mieroszowa
Nr XIX/85/15 z dnia 30
grudnia 2015 r.
Utraciła moc Uchwała
LIII/261/14
31.03.2014

-

-

-

-

-

LXI/289/14

31.10.2014 r.

W sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

LXI/288/14

31.10.2014 r.

W sprawie utworzenia Rady SENIORÓW Gminy Mieroszów oraz nadania jej statutu.

LXI/287/14

31.10.2014 r.

W sprawie utworzenia Mieroszów Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem
Gminy Mieroszów i Polskiego Solaru S.A.

LX/286/14

29.09.2014 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania tytułu „Mecenas Roku Ziemi
Mieroszowskiej”.

LX/285/14

29.09.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok.

LX/284/14

29.09.2014 r.

LIX/283/14

29.08.2014 r.

W sprawie uznania skargi Pana A.O. na działanie Burmistrza Mieroszowa za
bezzasadną.
W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/208/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja
2013 r. zmienionej Uchwałą Nr XLII/226/13 z dnia 30 września 2013 r. o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mieroszów.

-

Nr XLIII/208/13
29.05.2014 r.

-

LIX/282/14

29.08.2014 r.

W sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa
i remont wiat turystycznych na terenie gmin Lubawka, Mieroszów i Stare
Bogaczowice”.

-

-

-

LIX/281/14

29.08.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok

-

-

-

LVIII/280/14

24.07.2014 r.

W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2014 roku.

-

-

-

LVIII/279/14

24.07.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Mieroszów na 2014 r.

-

-

-

w sprawie zatwierdzenia planu pacy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 r.

-

-

-

LVII/278/14

30.06.2014 r.

LVII/277/14

30.06.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2014 r.

-

-

-

-

-

30.06.2014 r.

LVII/275/14

30.06.2014 r.

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2014-

-

LVII/276/14

-

-

-

LVII/274/14

30.06.2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok.

-

-

-

LVII/273/14

30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.

-

-

-

LVII/272/14

30.06.2014 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2013 r.

-

-

-

LVI/271/14

29.05.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 r.

-

-

-

29.05.2014 r.

LVI/269/14

29.05.2014 r.

D.U.W.D
Rocznik 2014
Poz. 2858
25.06.2014
-

-

LVI/270/14

W sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości
gruntowych innych niż rolne stanowiących własność Gminy Mieroszów.

-

-

LVI/268/14

29.05.2014 r.

-

-

-

LVI/267/14

29.05.2014 r.

-

-

-

-

-

-

2018.

W sprawie zmiany w Uchwale Nr XLI/193/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27
marca 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mieroszów.
W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica
Leśna – Kamionka w gminie Mieroszów.
W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Konkursu ogłoszonego przez Ministra
Środowiska, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla osi priorytetowych I-V oraz
Instytucji organizującej Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko i złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach
Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa ( konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014) dla
przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji
Mieroszów”.

LV/266/14

28.04.2014 r.

LV/265/14

28.04.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok

-

-

-

LV/264/14

28.04.2014 r.

W sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2013 rok.

-

-

-

LIV/263/14

28.04.2014 r.

W sprawie zmiany w Uchwale Nr XLI/193/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27
marca 2013r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.

-

-

-

LIV/262/14

16.04.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok.

LIII/261/14

31.03.2014 r.

W sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania tytułu „Mecenas Roku Ziemi
Mieroszowskiej

LIII/260/14

31.03.2014 r.

W sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieroszów środków
stanowiących fundusz sołecki.

LIII/259/14

31.03.2014 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/223/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30
września 2013r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy w latach 2012-2017.

LIII/258/14

31.03.2014 r.

W sprawie dofinansowania realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„TBS” Spółka z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze inwestycji „Budowa budynku w
Mieroszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno- użytkowe”.

-

-

-

-

-

-

-

Utraciła moc Uchwała
XI/86/99
30.08.1999
-

D.U.W.D
Rocznik 2014
Poz. 1918
14.04.2014
-

-

-

-

-

-

-

LII/257/14

26.02.2014 r.

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

LII/256/14

26.02.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2014 rok.

-

-

Utraciły moc Uchwały
I/4/10
01.12.2010
XIII/46/11
31.05.2011
-

LII/255/14

26.02.2014 r.

-

-

-

LI/254/14

30.01.2014 r.

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie
komunalne.
W sprawie zmiany Uchwały Nr L/245/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia
2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2014r.

-

Nr L/245/13
30 grudnia 2013
Nr XXXIII/152/16
28.12.2016 r.
Nr XXXI/145/16
27.10.2016 r.
Nr X/31/15
02.06.2015 r.
Traci moc
Uchwałą Nr
IX/68/2019 z dnia
27.06.2019 r.
Nr X/27/15
02.06.2015 r.

-

D.U.W.D.
Rocznik 2014
poz. 598
10.02.2014
LI/253/14

LI/252/14

LI/251/14

30.01.2014 r.

W sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

30.01.2014r.

W sprawie uchwalenia zasad przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce
i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na
terenie gminy Mieroszów.

30.01.2014 r.

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

D.U.W.D.
Rocznik 2014
poz.597
10.02.2014
D.U.W.D.
Rocznik 2014
poz. 596
10.02.2014

LI/250/14

30.01.2014 r.

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

Utraciły moc Uchwały
XVII/65/07
30.10.2007r.
XXVIII/128/12
26.07.2012

-

-

-

-

Rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody
Dolnośląskiego NKN.4131.78.2.2014.SSI
z dnia 20.02.2014r.
stwierdzające

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z
zakresu zadań własnych oraz zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze.

LI/249/14

30.01.2014 r.

LI/248/14

30.01.2014 r.

LI/247/14

30.01.2014 r.

L/246/13
L/245/13

30.12.2013 r.
30.12.2013 r.

L/244/13

30.12.2013 r.

L/243/13

30.12.2013 r.

W sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych dotyczących zryczałtowanego
dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

L/242/13

30.12.2013 r.

W sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.

L/241/13

30.12.2013 r.

L/240/13

30.12.2013 r.

L/239/13

30.12.2013 r.

L/238/13

30.12.2013 r.

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020.

30.12.2013 r.

Uchwała budżetowa gminy Mieroszów na 2014r.
W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20142018.
W sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok.
W sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata
2013-2018.
W sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów.
W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2013r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013r.

L/237/13
L/236/13

30.12.2013 r.

XLIX/235/13

28.11.2013 r.

XLIX/234/13

28.11.2013 r.

XLIX/233/13

28.11.2013 r.

XLIX/232/13

28.11.2013 r.

XLVIII/231/13

29.10.2013 r.

XLVIII/230/13

29.10.2013 r.

XLVIII/229/13

29.10.2013 r.

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2014
W sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja
Turystyczna”
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2014r.
Zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/12 Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie podjęcia
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji
Wałbrzyskiej

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na rok 2013.
W sprawie uznania skargi Państwa A i P R. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
za bezzasadną .

W sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2014.

nieważność § 3 we
fragmencie „ po
upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego”
-

D.U.W.D.
Rocznik 2014
poz. 595
10.02.2014
-

Nr XXII/96/16
31.03.2016
-

-

-

-

-

-

Nr XX/114/12
27.04.2012

-

D.U.W.D.
Rocznik 2014
poz.246
16.01.2014
-

-

-

Nr LIV/248/18
26.04.2018

-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XLI/190/09
27.08.2009
-

-

-

-

-

-

-

Nr XXXI/143/16
27.10.2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rozstrzygnięcie
Nadzorcze Wojewody
Dolnośląskiego NKN.4131.78.9.2013.SSI
Stwierdzające

-

XLVIII/228/13

XLVIII/227/13

29.10.2013 r.

W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Mieroszów.

29.10.2013 r.

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

XLVII/226/13

30.09.2013 r.

XLVII/225/13

30.09.2013 r.

XLVII/224/13

30.09.2013 r.

XLVII/223/13

30.09.2013 r.

XLVI/222/13

30.08.2013 r.

XLV/221/13

29.07.2013 r.

XLV/220/13

29.07.2013 r.

XLV/219/13

29.07.2013 r.

XLV/218/13

29.07.2013 r.

XLIV/217/13
XLIV/216/13
XLIV/215/13
XLIV/214/13

25.06.2013 r.
25.06.2013 r.
25.06.2013 r.
25.06.2013 r.

XLIV/213/13

25.06.2013 r.

XLIV/212/13
XLIV/211/13

25.06.2013 r.
25.06.2013 r.

XLIV/210/13

25.06.2013 r.

XLIII/209/13

29.05.2013 r.

XLIII/208/13

29.05.2013 r.

XLIII/207/13

29.05.2013 r.

XLII/206/13

29.04.2013 r.

W sprawie zamiany Uchwały Nr XLIII/208/13 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29
maja 2013 roku o przystąpieniu do sporządzeniu do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Mieroszów
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/166/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy w latach 2012-2017.
W sprawie uznania skargi Pana B. N. na działania Burmistrza Mieroszowa za
bezzasadną.
W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Mieroszów za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej
instytucji kultury
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013r.
W sprawie uznania skargi Pani B.P. na Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.
Kieślowskiego w Mieroszowie za bezzasadną.
W sprawie przekazania wg właściwości skargi Państwa A i P R.
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2013r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2013r.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013r.
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Mieroszów za 2012r.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok.
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów.
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna – Kamionka położonych w
gminie Mieroszów
W sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2013-

D.U.W.D.
Rocznik 2013
poz. 5655
12.11.2013
D.U.W.D.
Rocznik 2013
poz. 5654
12.11.2013
-

-

-

Nr XLIII/208/13
29.05.2013

nieważność Uchwały
w całości
Utraciła moc Uchwała
Nr LIX/264/10
10.11.2010
Utraciły moc Uchwały
Nr XXXV/157/12
17.12.2012
XLII/198/13
29.04.2013
-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2013
poz. 5213
04.10.2013
-

Nr XXXVI/166/12
28.12.2012

-

-

-

-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XVI/62/11
23.08.2011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XXV/110/12
27.04.2012r.
Utraciła moc Uchwała
Nr IV/13/10
30.12. 201
-

2018
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok
W sprawie zmiany Uchwały XXXVI/173/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze
2013r.
W sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa
Kowalowa z dnia 18 marca 2013r.
W sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mieroszowie
W sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2013 rok.

XLII/205/13

29.04.2013 r.

XLII/204/13

29.04.2013 r.

XLII/203/13

29.04.2013 r.

XLII/202/13
XLII/201/13

29.04.2013 r.
29.04.2013 r.

XLII/200/13

29.04.2013 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/159/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17
grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

XLII/199/13

29.04.2013 r.

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

XLII/198/13

29.04.2013 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/157/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17
grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

XLII/197/13

29.04.2013 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/155/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 17
grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Mieroszów.

XLII/196/13

29.04.2013 r.

XLII/195/13

29.04.2013 r.

XLII/194/13

29.04.2013 r.

XLI/193/13

27.03.2013 r.

XLI/192/13

27.03.2013 r.

XLI/191/13

27.03.2013 r.

XLI/190/13
XLI/189/13

27.03.2013 r.
27.03.2013 r.

XL/188/13

27.02.2013 r.

XL/187/13

27.02.2013 r.

XL/185/13

27.02.2013 r.

XXXIX/184/13
XXXIX/183/13
XXXVIII/182/13

15.02.2013 r.
15.02.2013 r.
30.01.2013 r.

XXXVIII/181/13

30.01.2013 r.

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mieroszów
W sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o. w Mieroszowie
W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa z łożonego przez Panią K. Cz.
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
W sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieroszów na 2014
rok środków stanowiących fundusz sołecki.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok.
W sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Mieroszowie
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów.
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów.
w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka
w Sokołowsku
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na 2013-2018
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013r.
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2013r.
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony świetlicy
środowiskowej położonej w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 32 w Mieroszowie.

-

XXXVI/173/12
28.12.2012

-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 3180
16.05.2013
D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 3179
16.05.2013

XXXV/159/12
17.12.2012

-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XXXV/156/12
17.12.2012

D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 3178
16.05.2013
D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 3638
10.06.2013
-

XXV/157/12
17.12.2012

-

XXXV/155/12
17.12.2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna-Kamionka położonych w
gminie Mieroszów.
W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony udziału w
nieruchomości położonej w Unisławiu Śląskim.

XXXVIII/180/13

30.01.2013 r.

XXXVIII/179/13

30.01.2013 r.

XXXVIII/178/13

30.01.2013 r.

XXXVII/177/13

22.01.2013 r.

XXXVII/176/13

22.01.2013 r.

XXXVII/175/13

22.01.2013 r.

XXXVI/174/12
XXXVI/173/12

28.12.2012 r.
28.12.2012 r.

XXXVI/172/12

28.12.2012 r.

XXXVI/171/12

28.12.2012 r.

XXXVI/170/12

28.12.2012 r.

XXXVI/169/12

28.12.2012 r.

XXXVI/168/12
XXXVI/167/12

28.12.2012 r.
28.12.2012 r.

XXXVI/166/12

28.12.2012 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 maja
2012r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
w latach 2012-2017.

XXXVI/165/12

28.12.2012 r.

W sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia specjalistów/doradców ds. wdrażania
Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia numeru, granic i
siedziby obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach
do Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2013 rok.
W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w
sprawie podziału powiatu wałbrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i
granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2013r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/237/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 lipca
201or. W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mieroszów na lata 20102018.
W sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/236/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 lipca
2010r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Mieroszów na lata 2010-2018.
W sprawie gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2018.
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2013.
W sprawie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015
W sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

XXXVI/164/12

28.12.2012 r.

W sprawie Budżetu Gminy Mieroszów na 2013r.

XXXVI/163/12

28.12.2012 r.

W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20132018

XXXVI/162/12

28.12.2012 r.

XXXVI/161/12

28.12.2012 r.

XXXV/160/12

17.12.2012 r.

W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mieroszów.

17.12.2012 r.

W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

XXXV/159/12

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20122024.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012r.

-

-

-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 1983
20.03.2013
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 1032
13.02.2013
-

XXVI/118/12
31.05.2012

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 3274
22.05.2013
-

-

-

-

-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XXI/94/12
18.01.2012
-

D.U.W.D.
Rocznik 2013
Poz. 1982
20.03.2013
D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz.865
06.02.2013

-

-

-

XXXV/158/12
XXXV/157/12

XXXV/156/12

17.12.2012 r.

W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17.12.2012 r.

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

17.12.2012 r.

W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

XXXV/155/12

17.12.2012 r.

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mieroszów.

XXXV/154/12

17.12.2012 r.

W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

XXXIV/153/12

29.11.2012 r.

W sprawie zmiany uchwały Nr LIX/262/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 10
listopada 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

XXXIV/152/12

29.11.2012 r.

XXXIV/151/12

29.11.2012 r.

XXXIV/150/12

29.11.2012 r.

XXXIV/149/12

29.11.2012 r.

XXXIV/148/12

29.11.2012 r.

W sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Mieroszów o obowiązku złożenia
oświadczenia lustracyjnego.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012r.
W sprawie podziału gminy Mieroszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
W sprawie uznania skargi Państwa Anny i Pawła Rużak oraz Pani Beaty Sosnowskiej na
działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokołowsku za bezzasadną.
W sprawie uznania skargi Państwa Anny i Pawła Rużak oraz Pani Beaty Sosnowskiej na
działalność Burmistrza Mieroszowa za zasadną.

XXXIII/147/12

13.11.2012 r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z
tych podatków na 2013 rok.

XXXII/146/12

06.11.2012 r.

W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

XXXI/145/12

29.10.2012 r.

W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

XXXI/144/12

29.10.2012 r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z
tych podatków na 2013r.

XXXI/143/12
XXXI/142/12

29.10.2012 r.
29.10.2012 r.

W sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2012-2024.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012r.

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz.863
06.02.2013
D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 862
06.02.2013
D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz.861
06.02.2013
D.U.W.D
Rocznik 2013
Poz. 860
06.02.2013
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz.5016
19.12.2012r
-

-

-

-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr LII/269/06
27.02.2006

XIX/73/15
30.12.2015

-

LIX/262/10
10.11.2010

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz.5015
19.12.2012r.
-

-

-

-

-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz.4096
21.11.2012r.
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz. 4324
28.11.2012r.
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz. 4323
28.11.2012r.
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz. 4095
21.11.2012r.
-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XXXI/144/12
29.10.2012

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XXXI/145/12
29.10.2012

-

-

-

Utraciła moc Uchwała
Nr XIX/77/11
29.10.2012

-

-

XXXI/141/12

29.10.2012 r.

W sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych.

XXXI/140/12

29.10.2012 r.

XXXI/139/12

29.10.2012 r.

XXXI/138/12

29.10.2012 r.

W sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2013.
W sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów.

XXXI/137/12

29.10.2012 r.

W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieroszów.

XXX/136/12

28.09.2012 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/135/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27
listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

XXX/135/12

28.09.2012 r.

W sprawie podziału gminy Mieroszów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

XXX/134/12

28.09.2012 r.

XXX/133/12

28.09.2012 r.

XXX/132/12
XXX/131/12
XXIX/130/12

28.09. 2012 r.
28.09.2012 r.
28.08.2012 r.

XXIX/129/12

28.08.2012 r.

XXVIII/128/12

26.07.2012 r.

XXVIII127/12
XXVIII/126/12
XXVII/125/12
XXVII/124/12
XXVII/123/12
XXVII/122/12

26.07.2012
26.07.2012
27.06.2012
27.06.2012
27.06.2012
27.06.2012

XXVII/121/12

27.06.2012 r.

XXVI/120/12

XXVI/119/12

r.
r.
r.
r.
r.
r.

W sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg gminnych.

W sprawie
W sprawie
2024.
W sprawie
W sprawie
W sprawie

przyjęcia Strategii rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2012wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012r.
uznania skargi Pana Mieczysława Sitar za bezzasadną.
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31.maja
2012r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
w latach 2012-2017.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/65/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
30 października 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na 2012-2024
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2012r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r.
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ogólnej na II półrocze 2012r.
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2011r.

31.05.2012 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w gminie Mieroszów, obręb Sokołowsko.

31.05.2012 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27
marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz. 3965
16.11.2012r.
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz. 3964
16.11.2012r.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XXX/135/08
Z 27.11.2012
-

Utraciła moc Uchwała
Nr XIX/80/07
z 28.12.2007
-

D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz.3520
18.10.2012
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz.3347
05.10.2012
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz.2929
20.09.2012
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz. 2181
19.06.2012r.
D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz.2550
31.05.2012r.

-

-

-

-

-

XXVI/118/12
z 31.05.2012
-

Utraciła moc Uchwała
XXIV/106/12
z 29.03.2012

-

-

-

-

-

-

ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokości i warunki wypłacania
nagród innych oświadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów.
XXVI/118/12

31.05.2012 r.

W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin w
latach 2012-2017

XXVI/117/12

31.05.2012 r.

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Mieroszów

XXVI/116/12

31.05.2012 r.

XXVI/115/12

31.05.2012 r.

XXV/114/12

27.04.2012 r.

XXV/113/12

27.04.2012 r.

XXV/112/12

27.04.2012 r.

XXV/111/12

27.04.2012 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr I/3/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ogólnej.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012r.
W sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.
W sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radną.
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko uchwalonego Uchwałą Nr
XIII/82/03 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 września 2003r. ogłoszonym w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2003r. Nr
209 poz.2863
W sprawie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mieroszów zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/100/03 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnia 17 października 2003r. ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 2 , poz. 43 z dnia 7 stycznia 2004r.
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Mieroszów
w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za 2011r.

XXV/110/12

27.04.2012 r.

XXV/109/12

27.04.2012 r.

XXV/108/12

27.04.2012 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania części ulicy
Strzelców będącej drogą gminną Nr 116303D

XXIV/107/12

29.03.2012 r.

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 2013 roku środków
stanowiących fundusz sołecki.

XXIV/106/12

29.03.2012 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/65/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30
października 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

XXIV/105/12

29.03.2012 r.

XXIV/104/12

29.03.2012 r.

XXIV/103/12

29.03.2012 r.

XXIV/102/12
XXIII/101/12

29.03.2012 r.
27.02.2012 r.

Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna-Kamionka
położonych w gminie Mieroszów.
W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20122024.
W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2012r.
W sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy
Mieroszów .

D.U.W.D
Rocznik 2012
Poz. 2549
31.05.2012r.
-

-

Utraciła moc Uchwała
XI/42/07
z 31.05.2007

-

-

I/3/10
z 01.12.2010
-

Utraciła moc Uchwała
III/6/10
z 17.12.2010
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2012r.
Poz.2035
06.06.2012r.
-

-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2012r.
Poz.1467
19.04.2012r.
-

XVI/65/07
z 30.10.2007
-

-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2012.
Poz.1241
z 30.03.2012

-

Utraciła moc
XVIII/71/07
z 29.11.2007

-

-

XXIII/100/12

27.02.2012 r.

W sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych.

XXII/99/12
XXII/98/12
XXII/97/12

31.01.2012 r.
31.01.2012 r.
31.01.2012 r.

XXII/96/12

31.01.2012 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej Mieroszowa
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2012r.
w sprawie rozwiązywania Komisji Problemowej ds. Oświaty na terenie gminy
Mieroszów
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2012

XXI/95/12

18.01.2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2012 rok.

XXI/94/12

18.01.2012 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2012
– 2024.

XX/93/11
XX/92/11

30.12.2011 r.
30.12.2011 r.

XX/91/11

30.12.2011 r.

XX/90/11

XX/89/11

30.12.2011 r.

30.12.2011 r.

XX/88/11

30.12.2011 r.

XX/87/11

30.12.2011 r.

XX/86/11

30.12.2011 r.

XX/85/11

30.12.2011 r.

XX/84/11

30.12.2011 r.

XX/83/11

30.12.2011 r.

XIX/82/11

28.11.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2012r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2012r.
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę na terenie miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica
Leśna-Kamionka położonych w gminie Mieroszów
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVII/68/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie w sprawie
określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieroszów oraz wykaz tych przystanków

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/72/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia
28 października 2011 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Mieroszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/65/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30
października 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
w sprawie opinii o wyłączeniu miasta Wałbrzycha z powiatu wałbrzyskiego i
przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.
w sprawie: wystąpienia Gminy Mieroszów ze Stowarzyszenia ,,Dolnośląska Organizacja
Turystyczna”
w sprawie: wystąpienia Gminy Mieroszów ze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Śląska
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 –
2024.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/57/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 30
czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
II półrocze 2011r.

D.U.W.D
Rocznik 2012.
Poz.1466
z 19.04.2012r.

Utraciła moc
XXXII/181/04
z 28.10.2004

-

XXI/145/2020
z dnia
25.06.2020 r.,
XXII/150/2020
z dnia
30.07.2020 r.
-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik 2012.
Poz.1807
z 17.05.2012r.
-

-

-

-

D.U.W.D
Rocznik2012
Poz.419
z 30.01.2012
-

D.U.W.D
Rocznik 2012
poz.224
z 18.01.2012
-

-

-

Utraciła moc
VI/19/11
z 28.01.2011
-

XVII/68/11
z 29.09.2011

XVIII/72/11
z 28.10.2011
XVII/65/07
z 30.10.2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XXXII/149/16
z 29.11.2016

-

-

XIV/57/11
z 30.06.2011

-

XIX/81/11

28.11.2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

XIX/80/11

28.11.2011 r.

w sprawie: wyrażenia opinii do planu aglomeracji Mieroszów.

XIX/79/11

28.11.2011 r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

XIX/78/11

28.11.2011 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z

XIX/77/11

28.11.2011 r.

XIX/76/11

28.11.2011 r.

XIX/75/11
XVIII/74/11

28.11.2011 r.
28.10.2011 r.

XVIII/73/11

28.10.2011 r.

XVIII/72/11

28.10.2011 r.

XVIII/71/11

28.10.2011 r.

XVII/70/11

tych podatków na 2012 rok.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 –
2024.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok
w sprawie: Desygnowania na kandydatów do komisji przetargowej.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/39/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 31 marca
2011r. w sprawie powołania Komisji Problemowej ds. oświaty na terenie gminy
Mieroszów.
w sprawie: Programu Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi

D.U.W.D
Rocznik 2012
poz. 15
z 10.01.2012
D.U.W.D
Nr 260
poz.4864
z 13.12.2011
D.U.W.D
Nr 260
poz.4863
z 13.12.2011
D.U.W.D
Nr 260
poz.4862
z 13.12.2011
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Utraciła moc
XLIII/198/09
z 09.11.2009

-

XI/39/11
z 31.03.2011

Utraciła moc
LVIII/257/10
z 29.10.2010

-

-

-

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

29.09.2011 r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa.

-

-

Utraciła moc
XXIV/104/08
z 28.05.2008

XVII/69/11

29.09.2011 r.

w sprawie: wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych lub dworców których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Mieroszów.

XVII/68/11

29.09.2011 r.

w sprawie: określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieroszów oraz wykaz tych
przystanków.

XVII/67/11

29.09.2011 r.

w sprawie wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 20122015.

-

XVII/66/11

29.09.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 –
2024.

-

XVII/65/11

29.09.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

XVI/64/11

23.08.2011 r.

w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia numeru, granic i
siedziby obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

XVI/63/11

23.08.2011 r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XLI/190/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

D.U.W.D
Nr 227
poz. 3913
z 7.11.2011
D.U.W.D
Nr 274
poz. 5160
z 23.12.2011

D.U.W.D
Nr 184
poz. 3122
z 5.09.2011
-

-

-

XV/60/11
z 28.07.2011
XV/59/11
z 28.07.2011
XLI/190/09

-

Utraciła moc:
XVI/57/07
z 27.09.2007
-

sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieroszów
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za
pierwsze półrocze.

z 27.08.2011

XVI/62/11

23.08.2011 r.

XVI/61/11

23.08.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

XV/60/11

28.07.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 –
2024

-

XV/59/11

28.07.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

XIV/58/11
XIV/57/11
XIV/56/11

30.06.2011 r.
30.06.2011 r.
30.06.2011 r.

w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mieroszowie na II półrocze 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2011r

XIV/55/11

30.06.2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa Nr XXXIX/212/05 z dnia 31
marca 2005r. dotyczącej określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów.

XIV/54/11

30.06.2011 r.

w sprawie:
dziecięcych

XIV/53/11

30.06.2011 r.

XIV/52/11

30.06.2011 r.

XIV/51/11

30.06.2011 r.

XIV/50/11

30.06.2011 r.

XIV/49/11

30.06.2011 r.

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów

w sprawie: powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2012 - 2015.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mieroszowa
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 –
2024
w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/18/11 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28
stycznia 2011 roku zmieniającej uchwałę Nr LVIII/261/10 Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 29 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym
rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie
oświaty

-

D.U.W.D
Nr 165
poz. 2829
z 8.08.2011
D.U.W.D
Nr 165
poz. 2828
z 8.08.2011
-

XIV/48/11

30.06.2011 r.

-

XIV/47/11

30.06.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

XIII/46/11

31.05.2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr I/4/10 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 1 grudnia
2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

-

XIII/45/11

31.05.2011 r.

w sprawie: zasad wydzierżawiania gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze
stanowiących własność Gminy Mieroszów

D.U.W.D
Nr 149
poz. 2537
z 15.07.2011

XIII/44/11

31.05.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 –
2024

-

XIII/43/11

31.05.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

XII/42/11

28.04.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenie bilansu instytucji kultury za 2010 rok

-

XII/41/11

28.04.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

XIII/43/11
z 31.05.2011
XIV/49/11
z 31.05.2011
XIV/47/11
z 30.06.2011
XXXIX/212/05
z 31.03.2005
XIII/44/11
z 31.05.2011
VI/18/11
z 28.01.2011
LVIII/261/10
z 29.10.2010
XII/41/11
z 28.04.2011
I/4/10
z 1.12.2010
XII/40/11
Z 28.04.2011
XI/32/11
Z 31.03.2011
VI/20/11
z 28.01.2011
XI/32/11

Utraciła moc:
LVI/282/06
z 29.06.2006
-

-

-

Utraciła moc:
LIV/277/06
z 28.04.2006
-

XII/40/11

28.04.2011 r.

XI/39/11

31.03.2011 r.

XI/38/11

31.03.2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2011 –
2024
w sprawie : powołania Komisji Problemowej ds. oświaty na terenie gminy Mieroszów
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieroszów na 2012
rok środków stanowiących fundusz sołecki

XI/37/11

31.03.2011 r.

w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

XI/36/11

31.03.2011 r.

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

XI/35/11

31.03.2011 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 dla Gminy
Mieroszów.

zespołu

-

-

z 31.03.2011
VI/19/11
z 28.01.2011
XI/33/11
z 31.03.2011
-

-

-

-

-

-

-

D.U.W.D
Nr 119
poz. 1900
z 6.06.2011
D.U.W.D
Nr 119
poz. 1899
z 6.06.2011

-

-

D.U.W.D
Nr 119
poz. 1898
z 6.06.2011

-

Uchylona:
XXVIII/118/08
z 29.09.2008

31.03.2011 r.

w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

XI/33/11

31.03.2011 r.

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20112024

-

XI/32/11

31.03.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2011 rok.

-

X/31/11

17.03.2011 r.

VIII/30/11

28.02.2011 r.

VIII/29/11

28.02.2011 r.

VIII/28/11

28.02.2011 r.

VIII/27/11

28.02.2011 r.

VIII/26/11

28.02.2011 r.

VIII/25/11

28.02.2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/62/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

w sprawie : likwidacji poprzez wygaszanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Mieroszowie.
w sprawie : zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację

XIII/89/2019
z dnia
31.10.2019 r.

-

XI/34/11

w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Mieroszów na 2011r.
Nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie : wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie gminy Mieroszów.
w sprawie : wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie miasta i gminy Mieroszów.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/65/07 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30
października 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

-

D.U.W.D
Nr 66
poz. 1005
z 28.03.2011
D.U.W.D
Nr 66
poz. 1004
z 28.03.2011
D.U.W.D
Nr 61
poz. 874
z 21.03.2011

VI/19/11
z 28.01.2011
VI/20/11
z 28.01.2011
VI/20/11
z 28.01.2011
-

-

XVII/65/07
z 30.10.2007

Utraciło moc
zarządzenie
Nr 44/07
z 28.05.2007
Utraciło moc
zarządzenie
Nr 44/07
z 28.05.2007
Utraciło moc:
LI/225/10
z 29.04.2010

-

XVII/62/07
z 30.10.2007

Wojewoda Dolnośląski
rozstrzygnięciem
nadzorczym nr NKN.4131.223.2011.SS1 z
dnia 23.03.2011
stwierdził nieważność §
3 uchwały

-

-

-

D.U.W.D

-

-

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn.
„Wyrównać szanse” w ramach „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego.
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mieroszowie na I półrocze 2011 r.

VII/24/11

07.02.2011 r.

VI/23/11

28.01.2011 r.

VI/22/11

28.01.2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/46/07 Rady Miejskiej Mieroszowa
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów

VI/21/11

28.01.2011 r.

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2011

VI/20/11

28.01.2011 r.

VI/19/11

28.01.2011 r.

VI/18/11

28.01.2011 r.

V/17/11
IV/16/10
IV/15/10
IV/14/10

26.01.2011
30.12.2010
30.12.2010
30.12.2010

IV/13/10

30.12.2010 r.

IV/12/10

30.12.2010 r.

IV/11/10

30.12.2010 r.

IV/10/10

30.12.2010 r.

IV/9/10

30.12.2010 r.

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
w sprawie: sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa

IV/8/10

30.12.2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2010 rok

IV/7/10

30.12.2010 r.

w sprawie: uznania skargi Pani Tamary Zych za bezzasadną

III/6/10

17.12.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mieroszów

II/5/10

14.12.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie gminy Mieroszów

I/4/10
I/3/10

01.12.2010 r.
01.12.2010 r.

w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Ogólnej

r.
r.
r.
r.

Uchwała Budżetowa gminy Mieroszów na 2011 rok
w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 20112024
w sprawie: zmiany uchwały Nr LVIII/261/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29
października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku
przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2011 r.
w sprawie: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mieroszowie
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna, Rybnica Leśna – Kamionka położonych w
gminie Mieroszów
w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIX/262/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Nr 119
poz. 1897
z 6.06.2011
-

-

-

D.U.W.D
Nr 66
poz. 1003
z 28.03.2011

-

-

XII/46/07
z 27.06.2007

-

-

-

-

D.U.W.D
Nr 87
poz. 1354
z 26.04.2011

-

-

-

-

-

-

LVIII/261/10
z 29.10.2010

-

-

-

-

-

-

-

LIX/262/10
z 10.11.2010

-

-

-

-

-

LVIII/253/10
z 29.10.2010
Utraciła moc:
II/5/10
z 14.12.2010
Utraciła moc:
III/6/10
z 17.12.2010
-

-

D.U.W.D
Nr 39
poz. 515
z 18.02.2011
-

-

I/2/10
I/1/10

01.12.2010 r.
01.12.2010 r.

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mieroszowie
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieroszowie

-

-

-

