REJESTR UCHWAŁ
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA - VIII kadencji

Nr uchwały

Data
podjęcia

Publikacja
Tytuł uchwały

LVII/330/2022

27.10.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

LVII/329/2022

27.10.2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów

LVII/328/2022

27.10.2022 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów

LVII/327/2022

27.10.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/256/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 16 grudnia
2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

LVII/326/2022

27.10.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

LVII/325/2022

27.10.2022 r.

LVII/324/2022

27.10.2022 r.

LVII/323/2022

27.10.2022 r.

LVII/322/2022

27.10.2022 r.

LVI/321/2022

29.09.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

LV/320/2022

27.09.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

29.08.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub
prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości

LIV/319/2022

Zmiana
uchwały

XII/85/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XLIII/256/2021
z dnia
16.12.2021 r.
XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.
LI/304/2022
z dnia
30.06.2022 r.

zmiany uchwały Nr LI/304/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wyodrębnionych obszarów zlokalizowanych w Mieroszowie oraz Nowym Siodle w gminie
Mieroszów
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą
Mieroszów a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji
Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu
strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata
2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW

D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 4338
13.09.2022 r.

XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.
XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.
XVI/112/2020
z dnia
30.01.2020 r.

Uwagi

LIV/318/2022

29.08.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

LIV/317/2022

29.08.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/194/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 czerwca 2017
r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność
Gminy Mieroszów

29.08.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/180/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 kwietnia
2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność
Gminy Mieroszów

LIV/316/2022

29.08.2022 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

29.08.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2019
r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których Gmina Mieroszów jest organem prowadzącym

LIV/313/2022

29.08.2022 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów w roku szkolnym
2022/2023

LIII/312/2022

28.07.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/256/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 16 grudnia
2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

LIII/311/2022

28.07.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

LIII/310/2022

28.07.2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów zlokalizowanych w Unisławiu Śląskim oraz Łącznej w gminie
Mieroszów

LIII/309/2022

28.07.2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Wysokiej w Mieroszowie

LII/308/2022

07.07.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

LI/307/2022

30.06.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 roku

LI/306/2022

30.06.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2022 roku

LIV/315/2022

LIV/314/2022

D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 4337
13.09.2022 r.
D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 4336
13.09.2022 r.
D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 4335
13.09.2022 r.
D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 4334
13.09.2022 r.

XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.
XLI/194/17
z dnia
28.06.2017 r.
XXXIX/180/17
dnia
27.04.2017
Traci moc:
Uchwała
Nr IX/68/2019
z dnia
27.06.2019 r.
XI/79/2019
z dnia
29.08.2019 r.

D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 4333
13.09.2022 r.
XLIII/256/2021
z dnia
16.12.2021 r.
XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.

D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 4148
26.08.2022 r.
XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.

LI/305/2022

30.06.2022 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 3708
14.07.2022 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 3707
14.07.2022 r.

LI/304/2022

30.06.2022 r.

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

LI/303/2022

30.06.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/256/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 16 grudnia
2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

LI/302/2022

30.06.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

LI/301/2022

30.06.2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w granicach działki nr 63 obr. Unisław Śląski, gm.
Mieroszów
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/149/08 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia
2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mieroszów biorących udział w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

LI/300/2022

30.06.2022 r.

L/299/2022

09.06.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

L/298/2022

09.06.2022 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa absolutorium za 2021 r.

L/297/2022

09.06.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Mieroszów za rok 2021

L/296/2022

09.06.2022 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania

XLIX/295/2022

30.05.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/276/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca
2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i
urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Mieroszów

XLIX/294/2022

30.05.2022 r.

w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Zmiana:
LVII/325/2022
z dnia
27.10.2022 r.

XLIII/256/2021
z dnia
16.12.2021 r.
XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 3706
14.07.2022 r.

XXXI/149/09
z dnia
29.12.2008 r.
XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 3126
09.06.2022 r.

XLVII/276/2022
z dnia
31.03.2022 r.

Traci moc:
uchwała Nr
XXVII/167/2020
z dnia
29.10.2020 r.
Traci moc:
uchwała Nr
XIV/96/2019 z
dnia
28.11.2019,
uchwała Nr
XV/103/2019 z
dnia 19.12.2019
r.,
uchwała Nr
XXII/151/2020
z dnia
30.07.2020 r.

XLIX/293/2022

30.05.2022 r.

XLIX/292/2022

30.05.2022 r.

XLIX/291/2022

30.05.2022 r.

XLIX/290/2022

30.05.2022 r.

XLIX/289/2022

30.05.2022 r.

XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mieroszów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów położonych w
Mieroszowie i Rybnicy Leśnej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów
położonych w Mieroszowie i Rybnicy Leśnej
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów

XLIX/288/2022

30.05.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/277/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca
2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych

XLIX/287/2022

30.05.2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

XLVIII/286/2022

28.04.2022 r.

XLVIII/285/2022

28.04.2022 r.

XLVIII/284/2022

28.04.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

XLVIII/283/2022

28.04.2022 r.

w sprawie przyjęcia
w Mieroszowie

XLVIII/282/2022

28.04.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/190/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 lutego
2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w klubie
dziecięcym

XLVIII/281/2022

28.04.2022 r.

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i przebywają na terenie Gminy Mieroszów

XLVII/280/2022

31.03.2022 r.

w sprawie zmian Uchwały Nr XLIII/256/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 16 grudnia
2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

XLVII/279/2022

31.03.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

XLVII/278/2022

31.03.2022 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 3125
09.06.2022 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 3124
09.06.2022 r.

XLVII/277/2022
z dnia
31.03.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu
ochrony powietrza
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu
ochrony powietrza

planu

nadzoru

XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.
nad

Klubem

Dziecięcym

„Akademia

Misiowa”
D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 2594
10.05.2022 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 2593
10.05.2022 r.

XXXI/190/2021
z dnia
25.02.2021 r.

XLIII/256/2021
z dnia
16.12.2021 r.
XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.
D.U.W.D.

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2022 roku”

XLVII/277/2022

31.03.2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

XLVII/276/2022

31.03.2022 r.

w sprawie ustanowienia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń
cmentarnych na terenie Gminy Mieroszów

XLVII/275/2022

31.03.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/270/2022 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 lutego
2022 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022

XLVII/274/2022

31.03.2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mieroszów na lata 2022-2025

XLVII/273/2022

31.03.2022 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

XLVI/272/2022

28.02.2022 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników w wyznaczonych miejscach

XLVI/271/2022

28.02.2022 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych

XLVI/270/2022

28.02.2022 r.

w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia Seniorów” na rok
2022.

XLV/269/2022

31.01.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Mieroszowa uchwały
w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, zakazu stosowania kwarantann
i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepień mRNA.

XLV/268/2022

31.01.2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

XLV/267/2022

31.01.2022 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieroszów na lata 2022-2026

Rocznik 2022
Poz. 2188
21.04.2022 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 2187
21.04.2022 r.

Zmiana:
XLIX/288/2022
z dnia
30.05.2022 r.

D.U.W.D
Rocznik 2022
Poz. 2186
21.04.2022 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 2185
21.04.2022 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 1281
10.03.2022 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 1280
10.03.2022 r.

XLVI/270/2022
z dnia
28.02.2022 r.
XLIV/260/2021
z dnia
30.12.2021 r;
XXX/187/2021
z dnia
28.01.2021 r.
XXXIV/162/17
z dnia
26.01.2017 r.

Zmiana:
XLVII/275/2022
z dnia
31.03.2022

Nr XLIII/257/2021
z dnia
16.12.2021 r.

Traci moc
uchwała:
XXIII/100/12
z dnia
27.02.2012 r.

XLIV/266/2021

30.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku

XLIV/265/2021

30.12.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2022 roku

XLIV/264/2021

30.12.2021 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2021 roku wraz z upływem roku budżetowego

XLIV/263/2021

30.12.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029

XLIV/262/2021

30.12.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

XLIV/261/2021

30.12.2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XLIV/260/2021

30.12.2021 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Mieroszów na 2022 rok

XLIV/259/2021

30.12.2021 r.

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieroszów na lata 2022-2024

XLIV/258/2021

30.12.2021 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mieroszów na
lata 2021-2027

Nr
XXVIII/172/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.

Zmiana:
XLVII/274/2022
z dnia
31.03.2022 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2022
Poz. 408
26.01.2022 r.

XLIII/257/2021

16.12.2021 r.

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na 2022 rok

Zmiana:
XLV/268/2022
z dnia
31.01.2022 r.;
XLVII/279/2022
z dnia
31.03.2022 r.;
XLVIII/284/2022
z dnia
28.04.2022 r.;
XLIX/293/2022
z dnia
30.05.2022 r.;
L/299/2022
z dnia
09.06.2022 r.;
LI/302/2022
z dnia
30.06.2022 r.;
LII/308/2022
z dnia
07.07.2022 r.;
LIII/311/2022

Traci moc:
XLIV/260/2021
z dnia
30.12.2021 r.

XLIII/256/2021

16.12.2021 r.

z dnia
28.07.2022 r.;
LIV/318/2022
z dnia
28.08.2022;
LV/320/2022
z dnia
27.09.2022 r.;
LVI/321/2022
z dnia
29.09.2022 r.
LVII/326/2022
z dnia
27.10.2022 r.
Zmiana:
XLVII/280/2022
z dnia
31.03.2022 r.;
LI/303/2022
z dnia
30.06.2022 r.;
LIII/312/2022
z dnia
28.07.2022 r.
LVII/327/2022
z dnia
27.10.2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

XLII/255/2021

29.11.2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa

XLII/254/2021

29.11.2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

XLII/253/2021

29.11.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

XLII/252/2021

29.11.2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XLII/251/2021

29.11.2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Traci moc:
Nr I/6/2018
z dnia
23.11.2018 r.
Traci moc:
Nr V/45/2019
z dnia
28.02.2019 r.
Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 5815
08.12.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 5814

Traci moc:
XIV/95/2019
z dnia
28.11.2019 r.
Traci moc:
XIV/94/2019
z dnia

08.12.2021 r.
XLII/250/2021

29.11.2021 r.

XLII/249/2021

29.11.2021 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do wspólnej realizacji mikroprojektu pn. „Czeskopolski szlak im. Pavla Hećka”
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022

XLII/248/2021

29.11.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Mieroszów na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmy

XLII/247/2021

29.11.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Mieroszów na czas nieokreślony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

XLI/246/2021

28.10.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

28.10.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Mieroszowa o udzielenie wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w
istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

XL/244/2021

30.09.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na
lata 2021-2029

XL/243/2021

30.09.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

XL/242/2021

30.09.2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu u harmonogramu aktualizacji „Strategii Rozwoju
Gminy Mieroszów na lata 2020-2025”, w tym trybu konsultacji, o którym mowa w art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

XLI/245/2021

XXXIX/241/2021

26.08.2021 r.

XXXIX/240/2021

26.08.2021 r.

XXXIX/239/2021

26.08.2021 r.

28.11.2019 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 6620
24.12.2021 r.

Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.

Nr
XXVIII/172/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub
prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/230/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVII/230/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 lipca 2021 r. w
sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 4082
06.08.2021 r.

Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Nr XVI/112/2020
z dnia
30.01.2020 r.
Nr
XXXVII/230/2021
z dnia
13.07.2021 r.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

XXXIX/238/2021

26.08.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/229/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 lipca
2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

XXXVIII/237/2021

29.07.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

XXXVIII/236/2021

29.07.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych
przez Gminę Mieroszów

XXXVIII/235/2021

29.07.2021 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów w roku szkolnym
2021/2022

XXXVIII/234/2021

29.07.2021 r.

XXXVIII/233/2021

29.07.2021 r.

XXXVIII/232/2021

29.07.2021 r.

Nr
XXXVII/229/2021
z dnia
13.07.2021 r.
Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Nr V/37/2019
z dnia
28.02.2019 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 3771
10.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Mieroszów na czas oznaczony 20 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wysokiej w Mieroszowie
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów

XXXVII/231/2021

13.07.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

XXXVII/230/2021

13.07.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie
Mieszkaniowej Sudety Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

XXXVII/229/2021

13.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sudety
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

XXXVI/228/2021

30.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku

XXXVI/227/2021

30.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2021 roku

XXXVI/226/2021

30.06.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na
lata 2021-2029

XXXVI/225/2021

30.06.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

XXXVI/224/2021

30.06.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/205/2021 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia

Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Nr XXXIX/239/2021
z dnia
13.07.2021 r.
Nr XXXIX/238/2021
z dnia
13.07.2021 r.

D.U.W.D.

Nr
XXVIII/172/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r
Nr XXXIV/205/2021

2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury

XXXVI/223/2021

30.06.2021 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów

30.06.2021 r.

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

XXXVI/221/2021

30.06.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LVI/270/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2014 r. w
sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych inne
niż rolne stanowiących własność gminy Mieroszów

XXXVI/220/2021

30.06.2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla wybranych obszarów w
mieście Mieroszów oraz obrębach: Golińsk, Kowalowa, Sokołowsko

XXXVI/219/2021

30.06.2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa absolutorium za 2020 r.

XXXVI/218/2021

30.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mieroszów za 2020 r.

XXXVI/217/2021

30.06.2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania

XXXVI/222/2021

XXXV/216/2021

27.05.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

XXXV/215/2021

27.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Mieroszów na czas oznaczony do 25 lat z przeznaczeniem na produkcję energii z
odnawialnego źródła

XXXV/214/2021

27.05.2021 r.

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego

XXXV/213/2021

27.05.2021 r.

w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie

XXXV/212/2021

27.05.2021 r.

XXXV/211/2021

27.05.2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów zlokalizowanych w Mieroszowie oraz Nowym
Siodle w gminie Mieroszów
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mieroszów

Rocznik 2021
poz. 3443
13.07.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
poz. 3442
13.07.2021 r.

z dnia
29.04.2021
Traci moc
Uchwała Nr
XVIII/124/2020
z dnia
29.04.2020 r.
Traci moc
Uchwała Nr
XXII/97/08
z dnia
31.03.2008 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2021
poz. 3441
13.07.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
poz. 3440
13.07.2021 r.

Zmiana:
Nr LVI/270/14
z dnia
29.05.2014 r.

Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 2763
09.06.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 2762
09.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu
Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotyczącej podjęcia
uchwały popierającej petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej
SZCZEPIONCE!”

XXXIV/210/2021

29.04.2021 r.

XXXIV/209/2021

29.04.2021 r.

XXXIV/208/2021

29.04.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 września 2019 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów

XXXIV/207/2021

29.04.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

29.04.2021 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

XXXIV/206/2021

XXXIV/205/2021

29.04.2021 r.

w sprawie uchwalenia statutu Mieroszowskiego Centrum Kultury

22.04.2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza w Mieroszowie

XXXII/203/2021

31.03.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów
na lata 2021-2029

XXXII/202/2021

31.03.2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok

XXXII/201/2021

31.03.2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy
społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z gminy Dobromierz

XXXII/200/2021

31.03.2021 r.

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia KLUB „SENIOR+” w Unisławiu Śląskim

XXXII/199/2021

31.03.2021 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/59/99 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 kwietnia
1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

XXXII/198/2021

31.03.2021 r.

XXXII/197/2021

31.03.2021 r.

XXXIII/204/2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części działek nr 120/13, 122/1 i 124/2 w obrębie Kowalowa
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Mieroszów dla części działek 120/13, 122/1 i 124/2 w obrębie

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 2415
18.05.2021 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 2414
18.05.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 2413
18.05.2021 r.

Zmiana:
XII/85/2019
z dnia
26.09.2019 r.
Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.

Nr
XXXVI/224/2021
z dnia
30.06.2021 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2021
poz. 2159
04.05.2021 r.
Nr
XXVIII/172/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2021
poz. 1967
20.04.2021 r.

Uchylenie Uchwały
VIII/59/99
z dnia
29.04.1999 r.

Traci moc
uchwała
VIII/23/15
z dnia
31.03.2015 r.

Kowalowa
XXXII/196/2021

31.03.2021 r.

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

XXXI/195/2021

25.02.2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/184/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku

XXXI/194/2021

25.02.2021 r.

XXXI/193/2021

25.02.2021 r.

XXXI/192/2021

25.02.2021 r.

Nr XXIX/184/2020
z dnia
30.12.2020 r.

w sprawie petycji wniesionej przez Pana Piotra Sterkowskiego dotyczącej wezwania Rady
Miejskiej Mieroszowa do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne
jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających
społecznie mieszkańców gminy Mieroszów z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy
sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze
strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi
są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych
w sprawie petycji wniesionej przez Pana Krystiana Lubczyńskiego dotyczącej wezwania Rady
Miejskiej Mieroszowa do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne
jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających
społecznie mieszkańców gminy Mieroszów z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy
sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne by rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze
strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi
są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych
odczynów poszczepiennych
w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Mieroszowa o udzielenie wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w
istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„TBS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze

XXXI/191/2021

25.02.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

XXXI/190/2021

25.02.2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w klubie
dziecięcym

XXXI/189/2021

25.02.2021 r.

w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie oraz nadania
statutu

XXX/188/2021

28.01.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

XXX/187/2021

28.01.2021 r.

w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Mieroszów na lata 2021-2023

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 1273
12.03.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 1274
12.03.2021 r.

Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.
XLVIII/283/2022
z dnia
28.04.2022 r.

Nr
XXVIII/173/2020
z dnia
30.11.2020 r.
Traci moc:
XXX/187/2021

z dnia
28.01.2021 r.
XXX/186/2021

28.01.2021 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2021 roku”.

XXX/185/2021

28.01.2021 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mieroszów

XXIX/184/2020

30.12.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku

XXIX/183/2020

30.12.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2021 roku

XXIX/182/2020

30.12.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 23 listopada 2018
r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa

XXIX/181/2020

30.12.2020 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2020 roku wraz z upływem roku budżetowego

XXIX/180/2020

30.12.2020 r.

w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów ograniczonym
prawem rzeczowym – służebnością przesyłu

XXIX/179/2020

30.12.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 . w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

XXIX/178/2020

30.12.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XXIX/177/2020

30.12.2020 r.

XXIX/176/2020

30.12.2020 r.

XXVIII/175/2020

30.11.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XXVIII/174/2020

30.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz.737
11.02.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 736
11.02.2021 r.
Nr XXXI/195/2021
z dnia
25.02.2021 r.
Nr I/6/2018
z dnia
23.11.2018 r.
XLII/255/2021
z dnia
29.11.2021 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 219
14.01.2021 r.
Nr XV/105/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29
października 2020 r. uchylającej Uchwałę Nr V/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w
sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę
Mieroszów
w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Mieroszów na 2021 rok

Uchylona Nr
XXVII/168/2020
z dnia
29.10.2020 r.

Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2021
Poz. 1427
23.03.2021 r.

XXVIII/173/2020

30.11.2020 r.

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na 2021 rok

XXVIII/172/2020

30.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2021-2029

Zmiana:
Nr XXX/188/2021
z dnia
28.01.2021 r.;
Nr XXX/191/2021
z dnia
25.02.2021 r.;
XXXII/202/2021
z dnia
31.03.2021 r.;
XXXIV/207/2021
z dnia
29.04.2021 r.;
XXXV/216/2021
z dnia
27.05.2021 r.;
XXXVI/225/2021
z dnia
30.06.2021 r.;
XXXVII/231/2021
z dnia
13.07.2021 r.;
XXXVIII/237/2021
z dnia
29.07.2021 r.;
XXXIX/241/2021
z dnia
26.08.2021 r.;
XL/243/2021
z dnia
30.09.2021 r.;
XLI/246/2021
z dnia
28.10.2021 r.;
XLII/253/2021
z dnia
29.11.2021 r.
XLIV/262/2021
z dnia
30.12.2021 r.
Zmiana:
XXXII/203/2021
z dnia
31.03.2021 r.
XXXVI/226/2021
z dnia

XXVII/171/2020

29.10.2020 r.

XXVII/170/2020

29.10.2020 r.

XXVII/169/2020

29.10.2020 r.

XXVII/168/2020

29.10.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub
prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Mieroszów na czas oznaczony 20 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

D.U.W.D.
Rocznik 2020
Poz. 6228
17.11.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wspólnej
obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę Mieroszów
D.U.W.D.
Rocznik 2020
Poz. 6227
17.11.2020 r.

XXVII/167/2020

XXVII/166/2020

XXVII/165/2020

29.10.2020 r.

29.10.2020 r.

29.10.2020 r.

30.06.2021 r.;
XL/244/2021
z dnia
30.09.2021 r.;
XLIV/263/2021
z dnia
30.12.2021 r.
Nr XVI/112/2020
z dnia
30.01.2020 r.

Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Zmiana
Uchwała Nr
XXIX/177/2020
z dnia 30.12.2020
r.
LI/305/2022
dnia
30.06.2022 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza

Uchylona
Nr V/37/2019
z dnia
28.02.2019 r.
Traci moc
Uchwała nr
XIX/74/15
z dnia
30 grudnia2015
r.
Traci moc:
Uchwała Nr
XXVII/167/2020
z dnia
29.10.2020 r.

D.U.W.D.
Rocznik 2020
Poz. 6226
17.11.2020 r.
D.U.W.D.
Rocznik 2020
Poz. 6225
17.11.2020 r.

Nr XIV/98/2019
z dnia
28.11.2019 r.
Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
Dolnośląskiego
nr NKN.4131.78.2.20
20.FZ
z dnia 16

grudnia 2020 r.
stwierdzające
nieważność
Uchwały
XXVI/164/2020

30.09.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

XXVI/163/2020

30.09.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

XXVI/162/2020

30.09.2020 r.

XXV/161/2020

03.09.2020 r.

XXIV/160/2020

27.08.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

XXIV/159/2020

27.08.2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów w roku szkolnym
2020/2021

XXIV/158/2020

27.08.2020 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów

XXIII/157/2020

13.08.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Nr XV/105/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół i
placówek oświatowych
w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do wykonywania działalności w zakresie
telekomunikacji

XXII/156/2020

30.07.2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mieroszów”

XXII/155/2020

30.07.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XXII/154/2020

30.07.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/125/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

XXII/153/2020

30.07.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów

XXII/152/2020

30.07.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości

XXII/151/2020

30.07.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIV/96/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody

D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 5060
11.09.2020 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.
D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 4592
06.08.2020 r.

D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 4591
06.08.2020 r.
D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 4590
06.08.2020 r.
D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 4589
06.08.2020 r.
D.U.W.D. Rocznik

Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Nr XVIII/125/2020
z dnia
29.04.2020 r.
Nr XVIII/124/2020
z dnia
29.04.2020 r.
Nr XIV/98/2019
z dnia
28.11.2019 r.
Nr XIV/96/2019

Traci moc:

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

XXII/150/2020

30.07.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/100/12 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia
opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych

XXI/149/2020

25.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r.

XXI/148/2020

25.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2020 r.

XXI/147/2020

25.06.2020 r.

w sprawie nadania nazwy skweru w Mieroszowie

XXI/146/2020

25.06.2020 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

XXI/145/2020

25.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/100/12 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych

XXI/144/2020

25.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/177/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu cmentarza komunalnego w Mieroszowie

XXI/143/2020

25.06.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

XXI/142/2020

25.06.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

XXI/141/2020

25.06.2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa absolutorium za 2019 r.

XXI/140/2020

25.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mieroszów za 2019 r.

XXI/139/2020

25.06.2020 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania

XX/138/2020

28.05.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

XX/137/2020

28.05.2020 r.

w

sprawie

wystąpienia

Gminy

Mieroszów

2020
Poz. 4588
06.08.2020 r.

D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 4587
06.08.2020 r.

z dnia
28.11.2019 r.
LI/304/2022
z dnia
30.06.2022 r.
Nr XXIII/100/12
z dnia
27.02.2012 r.

D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 4204
09.07.2020 r.
D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 4358
20.07.2020 r.

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 4203
09.07.2020 r.

Nr XXIII/100/12
z dnia
27.02.2012 r.
Nr XXXVIII/177/17
z dnia
29.03.2017 r.
Nr XV/105/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.

Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.
ze

stowarzyszenia

Gmin

Uzdrowiskowych

uchwała
XXII/151/2020
z dnia
30.07.2020 r.

Rzeczypospolitej Polskiej

XX/136/2020

28.05.2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mieroszów na lata
2020-2023

XIX/135/2020

30.04.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r

XVIII/134/2020

29.04.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r

XVIII/133/2020

29.04.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego.

XVIII/132/2020

29.04.2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów w roku szkolnym
2019/2020

XVIII/131/2020

29.04.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 stycznia
2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieroszów

XVIII/130/2020

29.04.2020 r.

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli

XVIII/129/2020

29.04.2020 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych
w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów

XVIII/128/2020

29.04.2020 r.

XVIII/127/2020

29.04.2020 r.

XVIII/126/2020

29.04.2020 r.

XVIII/125/2020

29.04.2020 r.

XVIII/124/2020

29.04.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Mieroszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019r
w sprawie nadania nazwy alei położonej na działce 92/33 obręb Sokołowsko stanowiącej
dojście z ul. Parkowej do Parafii Prawosławnej P.W św. Archanioła Michała w Sokołowsku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu
Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub
prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów.

D.U.W.D. Rocznik
2020
Poz. 3698
12.06.2020 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 3203
15.05.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 3202
15.05.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 3201
15.05.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 3200
15.05.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 3199
15.05.2020 r.

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 3197
15.05.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 3198
15.05.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020

Nr XXXIV/166/17
z dnia
26.01.2017 r.

Nr X/72/2019
z dnia
25.07. 2019 r.

Nr XVI/112/2020
z dnia
30.01.2020 r.
Nr XXII/154/2020
z dnia
30.07.2020 r.
Zmiana:
Nr

Traci moc
uchwała

Poz. 3196
15.05.2020 r.

XVII/123/2020

31.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej z Powiatem Wałbrzyskim

XVII/122/2020

31.03.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

XVII/121/2020

31.03.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

30.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/194/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 czerwca 2017
r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych stanowiących własność
Gminy Mieroszów

XVI/119/2020

30.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/180/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 kwietnia
2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność
Gminy Mieroszów

XVI/118/2020

30.01.2020 r.

w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego
(aportu) do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” z siedzibą w Kamiennej
Górze

30.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015
r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

XVI/116/2020

30.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada
2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

XVI/115/2020

30.01.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

XVI/114/2020

30.01.2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

XVI/113/2020

30.01.2020 r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
ochrony kultury materialnej Mieroszowa o nazwie „Ładna Kamienica”

XVI/120/2020

XVI/117/2020

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 1323
17.02.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 1322
17.02.2020 r.

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 1321
17.02.2020 r.
D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 1320
17.02.2020 r.

XXII/153/2020
z dnia
30.07.2020 r.;
Nr
XXXVI/223/2021
z dnia
30.06.2021 r.

Nr XV/105/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019
nr XLI/194/17
z dnia
28.06.2017 r.
nr XXXIX/180/17
z dnia
27.04.2017 r.

Nr XIV/76/15
z dnia
30.12.2015 r.
Nr XIV/98/2019
z dnia
28.11.2019 r.
Nr XV/105/2019
z dnia
19.12.2019 r.
Nr XV/106/2019
z dnia
19.12.2019

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 1319

XVIII/124/2020
z dnia
29.04.2020 r.
Traci moc
uchwała
XVIII/15/2018
z dnia
20.12.2018 r.

17.02.2020 r.

XVI/112/2020

30.01.2020 r.

w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy
Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i
zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości

XVI/111/2020

30.01.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa

XVI/110/2020

30.01.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Mieroszowa

XV/109/2019

19.12.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku.

XV/108/2019

19.12.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2020 roku.

XV/107/2019

19.12.2019 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów

XV/106/2019

19.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 1318
17.02.2020 r.

Nr XVIII/126/2020
z dnia
29.04.2020;
Nr XXVII/171/2020
z dnia
29.10.2020 r.;
Nr XXXIX/240/2021
z dnia
26.08.2021 r.

Zmiana
XVI/114/2020
z dnia 30.01.2020r.
XVII/121/2020
z dnia 31.03.2020r.
XVIII/134/2020
z dnia 29.04.2020
r.
XIX/135/2020
z dnia
30.04.2020 r.
XX/138/2020
z dnia
28.05.2020 r.
XXI/142/2020
z dnia
25.06.2020 r.
XXII/155/2020
z dnia
30.07.2020 r.
XXIII/157/2020
z dnia
13.08.2020 r.
XXVI/163/2020

Uchwała Nr
39/2020
Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu
z dnia 26 lutego
2020 r.
stwierdzająca
nieważność § 8
ust. 7 pkt 2

XV/105/2019

19.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

XV/104/2019

19.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

19.12.2019 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

XV/102/2019

19.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku”

XV/101/2019

19.12.2019 r.

w sprawie współdziałania Gminy Mieroszów z Gminami : Walim, Boguszów – Gorce, Stare

XV/103/2019

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 350
14.01.2020 r.

D.U.W.D Rocznik
2020
Poz. 469
16.01.2020 r.

z dnia
30.09.2020 r.
XXVII/169/2020
z dnia
29.10.2020 r.
XXVIII/175/2020
z dnia
30.11.2020 r.
XXIX/178/2020
z dnia
30.12.2020 r.
Traci moc Uchwała
Nr III/9/2018
z dnia
20.12.2019 r.
Zmiana
XVI/115/2020
z dnia 30.01.2020r.
XVII/122/2020
z dnia 31.03.2020r.
XXI/143/2020
z dnia
25.06.2020 r.
XXVI/164/2020
z dnia
30.09.2020 r.
XXIX/179/2020
z dnia 30.12.2020
r.
Nr III/10/2018
z dnia
20.12.2018 r.
Nr XIV/96/2019
z dnia
28.11.2019r.
LI/304/2022
z dnia
30.06.2022 r.

Traci moc:
uchwała
XV/103/2019
z dnia
19.12.2019 r.

Bogaczowice, Głuszyca, Szczawno Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Edukacja przez inspirację na lata 2019- 2024”
XV/100/2019

19.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia
Alkoholowych

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

XV/99/2019

19.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020 – 2025

Problemów

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 7421
13.12.2019 r.

XIV/98/2019

28.11.2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 7420
13.12.2019 r.
XIV/97/2019

28.11.2019 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 7419
13.12.2019 r.
XIV/96/2019

28.11.2019 r.

Traci moc Uchwała
Nr XIX/75/15
30.12.2015 r.
i
Nr IV/27/2019
31.01.2019 r.
zamiana
nr XVI/116/2020
z dnia
30.01.2020,
Nr XXII/152/2020
z dnia
30.07.2020 r.
Nr XXVII/166/2020
z dnia
29.10.2020 r.
Traci moc Uchwała
Nr XIX/74/15
30.12.2015 r.

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

Zmieniona
Uchwałą
Nr XV/103/2019
z dnia
19.12.2019 r.;
Nr XXII/151/2020
z dnia
30.07.2020 r.
LI/304/2022
z dnia

Uchwała Nr
131/2019
Kolegium
Regionalnej Izby
Obrachunkowej
we Wrocławiu
stwierdzająca
nieważność
uchwały Nr
XIV/97/2019
z dnia
28.11.2019
Traci moc
Uchwała Nr
IV/26/2019
31.01.2019 r.
Traci moc
XIV/96/2019
z dnia
28.11.2019 r.

30.06.2022 r.

XIV/95/2019

XIV/94/2019

28.11.2019 r.

28.11.2019 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 7418
13.12.2019 r.

XLII/252/2021
z dnia
29.11.2021 r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 7417
13.12.2019 r.

XLII/251/2021
z dnia
29.11.2021 r.

Traci moc:
XIV/95/2019
z dnia
28.11.2019 r.;
Nr II/8/2018
z dnia
29.11.2018 r.
Traci moc:
XIV/94/2019
z dnia
28.11.2019 r.;
Nr II/7/2018
z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

29.11.2018 r.;
Nr III/25/2018
z dnia
20.12.2018 r.
XIV/93/2019

28.11.2019 r.

w sprawie nadania nazwy skweru w Sołectwie Sokołowsko w Gminie Mieroszów

XIV/92/2019

28.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

XIII/91/2019

31.10.2019 r.

W sprawie uchwalenia Gminnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży

XIII/90/2019

31.10.2019 r.

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

XIII/89/2019

31.10.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/36/11 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 31 marca 2011
r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

XIII/88/2019

31.10.2019 r.

Zmieniająca uchwałę nr XLIV/199/93 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 1 kwietnia 1993
roku w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do Stowarzyszenia „Aeroklub Ziemi
Wałbrzyskiej”

XIII/87/2019

31.10.2019 r.

W sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa

XII/86/2019

26.09.2019 r.

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 20202023

XII/85/2019

26.09.2019 r.

W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 7676
20.12.2019 r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 6646
21.11.2019 r.

Nr III/10/2018
z dnia
20.12.2018 r.
Nr XI/36/11
z dnia
31.03. 2011 r.
Nr XLIV/199/93
z dnia
01.04.1993 r.

D.U.W.D Rocznik
2019

Zmiana:
XXXIV/208/2021

Poz. 5966
17.10.2019 r.

XII/84/2019

26.09.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

XII/83/2019

26.09.2019 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 r.

XI/82/2019

29.08.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

XI/81/2019

29.08.2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 r.

29.08.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wynagradzania za
inkaso

29.08.2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których Gmina Mieroszów jest organem prowadzącym.

XI/80/2019

XI/79/2019

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 5334
12.09.2019 r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 5333
12.09.2019 r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 5332
12.09.2019 r.

XI/78/2019

29.08.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2009
r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 18.05.2009 r. nr 87 poz. 1840 z późn. zm.) 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 zastępstw doraźnych oraz wysokości i
warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów

XI/77/2019

29.08.2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
obszarów południowej części Mieroszowa

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 5331

z dnia
29.04.2021 r.;
LVII/329/2022
z dnia
27.10.2022 r.
Nr III/9/2018
Z dnia
20.12.2018 r.
Nr III/10/2018
Z dnia
20.12.2018 r.
Nr III/9/2018
z dnia
20.12.2018 r.
Nr III/10/2018
z dnia
20.12.2018 r.
IX/68/2019
z dnia
27.06.2019 r.
LIV/314/2022
z dnia
29.08.2022 r.
Nr XXXV/166/09
z dnia
27.03.2009 r.

Rozstrzygnięcie
nadzorcze
Wojewody
Dolnośląskiego
nr NKN.4131.78.8.20
19.FZ
z dnia 3
października
2019 r.
stwierdzające
nieważność §3
we fragmencie
„z mocą
obowiązującą
od 1 września
2019 r.”

12.09.2019 r.
w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa nie narusza ustaleń studium
zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji
Statutowej

XI/76/2019

29.08.2019 r.

X/75/2019

25.07.2019 r.

X/74/2019

25.07.2019 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na II półrocze 2019 roku

X/73/2019

25.07.2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję w latach 2020-2030

25.07.2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Mieroszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 r.

X/71/2019

25.07.2019 r.

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

IX/70/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.

IX/69/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze 2019 r.

X/72/2019

IX/68/2019

27.06.2019 r.

Nr IV/32/2019
z dnia
31.01.2019 r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 4761
02.08.2019 r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 4760
02.08.2019 r.

Nr XVIII/128/2020
z dnia
29.04.2020 r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 4437
15.07.2019 r.

Traci moc Uchwała
Nr LI/253/14
30.01.2014 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia
za inkaso

Nr III/14/2018
z dnia
20.12.2018 r.

Zmiana:
XI/80/2019
z dnia
29.08.2019 r.;
Traci moc:
IX/68/2019
z dnia
27.06.2019 r.

IX/67/2019

27.06.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu na kadencję w latach 2020-2023

IX/66/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji partnerskich pomiędzy Mezimesti
Region Hradec Kralove Republika Czeska a Mieroszowem w Województwie Dolnośląskim
Rzeczpospolitej Polskiej.

IX/65/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za działki nr ewid. 123/1, 120/1, 117/8,
117/10, 96/4, 115/1, 74/1, 70/1, 60/1, 57/3 w obrębie Unisław Śląski

IX/64/2019

27.06.2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

D.U.W.D Rocznik

zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w gminie Mieroszów

IX/63/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

IX/62/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

IX/61/2019

27.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa absolutorium za 2018 rok

IX/60/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mieroszów za 2018 rok

IX/59/2019

27.06.2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mieroszowa

VIII/58/2019

30.05.2019 r.

W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

VIII/57/2019

30.05.2019 r.

W sprawie zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019 r.

VIII/56/2019

30.05.2019 r.

VIII/55/2019

30.05.2019 r.

VIII/54/2019

30.05.2019 r.

VII/53/2019

29.04.2019 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej

VII/52/2019

29.04.2019 r.

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty
na terenie Gminy Mieroszów

VII/51/2019

29.04.2019 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie

VII/50/2019

29.04.2019 r.

W sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie

VII/49/2019

29.04.2019 r.

W sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

2019
Poz. 4626
23.07.2019 r.
Nr III/9/2018
z dnia
20.12. 2018 r.
Nr III/10/2018
z dnia
20.12.2018 r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 3835
14.06.2019r.
Nr III/10/2018
z dnia
20.12.2018 r.

W sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów
na lata 2020 -2025
W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Adama Mickiewicza
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania pn.:
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku”

Nr V/41/2019
z dnia 28.02.2019
Nr IV/32/2019
z dnia
31.01.2019
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 3249
15.05.2019 r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 3248
15.05.2019 r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 3247
15.05.2019 r.
Nr III/10/2018
z dnia

20.12.2018 r.
VII/48/2019

29.04.2019 r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych

VI/47/2019

28.03.2019 r.

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji
projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

VI/46/2019

28.03.2019 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok

V/45/2019

28.02.2019 r.

W sprawie ustalenia wysokości diet radnych

V/44/2019

28.02.2019 r.

W sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów

28.02.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/209/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 września
2017 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

V/42/2019

28.02.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i
Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

V/41/2019

28.02.2019 r.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizacje zadania pn.
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365D- ul. Kwiatowa w Mieroszowie

V/40/2019

28.02.2019 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2019 rok

V/39/2019

28.02.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

28.02.2019 r.

W sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Mieroszów
składników mienia gminnego do korzystania

V/43/2019

V/38/2019

V/37/2019

28.02.2019 r.

W sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę
Mieroszów

Nr III/10/2018
z dnia
20.12.2018 r.
Nr XLII/254/2021
z dnia
29.11.2021 r.

Traci moc
Nr V/45/2019
z dnia
28.02.2019 r.;
Traci moc
Nr XXX/135/08
27.11.2008

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 1393
04.03.2019r.

Nr XLV/209/17
z dnia
27.09.2019 r.

Obwieszczenie
Wojewody
Dolnośląskiego
Poz. 3662 z dnia
5 czerwca 2019
r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 1392
04.03.2019r.

Nr LV/251/18
z dnia
29.05.2018 r.
Nr VIII/54/2019
z dnia
30.05.2019 r.
Nr III/10/2018
z dnia
20.12.2018 r.
Nr III/9/2018
z dnia
20.12. 2018 r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 1013
26.03.2019r.
XXVII/168/2020
z dnia
29.10.2020 r.;
XXIX/177/2020
z dnia

28.02.2019 r.

Zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w
sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023

V/35/2019

28.02.2019 r.

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w postaci posiłku oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

IV/34/2019

31.01.2019 r.

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2019 roku

IV/33/2019

31.01.2019 r.

W sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Mieroszowie

V/36/2019

IV/32/2019

31.01.2019 r.

W sprawie powołania Komisji Statutowej

IV/31/2019

31.01.2019 r.

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata
2019-2021

IV/30/2019

31.01.2019 r.

W sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020

IV/29/2019

31.01.2019 r.

W sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów

IV/28/2019

31.01.2019 r.

W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieroszów

IV/27/2019

31.01.2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/75/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015
r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

IV/26/2019

31.01.2019 r.

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

20.12.2018 r.

W sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 listopada 2018
r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

III/25/2018

30.12.2020 r.;
XXXVIII/236/2021
z dnia
29.07.2021 r.
Nr III/21/2018
z dnia
20.12.2018 r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 1391
04.03.2019r.

Nr VII/53/2019
z dnia
29.04.2019 r.
Nr X/75/2019
z dnia
25.07.2019

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 1033
13.02.2019r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 1032
13.02.2019r.
D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 6515
31.12.2018 r.

Nr XIX/75/15
z dnia 30.12.2015
Nr XIV/98/2019
z dnia
28.11.2019 r.
Nr IV/26/2019
z dnia
31.01.2019 r.
Nr II/7/2018
z dnia 29.11.2018
XIV/94/2019
z dnia 28.11.2019
r.

III/24/2018

20.12.2018 r.

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku

III/23/2018

20.12.2018 r.

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze 2019 roku

III/22/2018

20.12.2018 r.

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

III/21/2018

20.12.2018 r.

W sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023

III/20/2018

20.12.2018 r.

W sprawie przyjęcia Gminnego
Alkoholowych na 2019 rok

III/19/2018

20.12.2018 r.

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku”

III/18/2018

20.12.2018 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów

III/17/2018

20.12.2018 r.

W sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów nie narusza ustaleń studium

20.12.2018 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów

III/16/2018

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 6514
31.12.2018 r.
Nr V/36/2019
z dnia 28.02.2019
r.

Problemów

III/15/2018

20.12.2018 r.

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieroszów

III/14/2018

20.12.2018 r.

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

III/13/2018

20.12.2018 r.

W sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mieroszów na lata 2018 – 2032

III/12/2018

20.12.2018 r.

W sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata
2019
– 2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu

D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 6513
31.12.2018 r.
D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 113
07.01.2019 r.

D.U.W.D Rocznik
2019
Poz. 112
07.01.2019 r.
D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 6512
31.12.2018 r.
D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 6511
31.12.2018 r.

Uchwała Nr
XVIII/124/2020
z dnia
29.04.2020 r.
Nr X/71/2019
z dnia
25.07.2019 r.
Uchylona
XXXI/142/16
z dnia 27.10.2016
r.

Traci moc
uchwała
III/15/2018 z
dnia 20.12.2018

dokumentu
III/11/2018

20.12.2018 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieroszów na 2018 rok
D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 3234
14.05.2019 r.

III/10/2018

20.12.2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2019 r.

III/9/2018

20.12.2018 r.

W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

II/8/2018

29.11.2018 r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

II/7/2018

29.11.2018 r.

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 6161
11.12.2018 r.
D.U.W.D Rocznik
2018
Poz. 6160

Nr L/231/18
z dnia
12.01.2018 r.
Nr VI/46/2019
z dnia
28.03.2019 r.
VII/49/2019
z dnia
29.04.2019 r.
VIII/57/2019
z dnia
30.05.2019 r.
IX/62/2019
z dnia
27.06.2019 r.
XI/81/2019
z dnia
29.08.2019 r.
XII/83/2019
z dnia
26.09.2019 r.
XIII/90/2019
z dnia
31.10.2019 r.
Nr V/39/2019
z dnia
28.02.2019 r.
IX/63/2019
z dnia
27.06.2019 r.
XI/82/2019
z dnia
29.08.2019 r.
XII/84/2019
z dnia
26.09.2019 r.

Nr III/25/2018
z dnia 20.12.2018

11.12.2018 r.

I/6/2018

23.11.2018 r.

W sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa

I/5/2018

23.11.2018 r.

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Ogólnej

I/4/2018

23.11.2018 r.

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

I/3/2018

23.11.2018 r.

W sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

I/2/2018

23.11.2018 r.

W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa

I/1/2018

23.11.2018 r.

W sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Mieroszowa

r.
Nr II/7/2018
z dnia 29.11.2018
r.
Nr XXIX/182/2020
z dnia
30.12.2020 r.
Nr XLII/255/2021
z dnia
29.11.2021 r.

Traci moc
Uchwała
Nr I/6/2018
z dnia
23.11.2018 r.

