Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Kadencja VII w latach 2014 - 2018

2018 rok

Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

1
1.

2
0007.255.
2018

3
24.01.2018

4
zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej wraz z prognozą
kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2018-2023

2.

0007.256.
2018

24.01.2018

3.

0007.257.
2018

4.

0007.258.
2018

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

6
25.01.2018

7
-

8
25.01.2018

9
Burmistrz

w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018

„

-

„

jw.

24.01.2018

w sprawie ustalenia
regulaminu przyznawania
pomocy materialnej
o charakterze
socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie
Gminy Czerwieńsk

„

25.01.2018

-

jw.

poz. 178
z 25.01.2018 r.

Niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr
XXIII/240/2013 z 25.09.2013 r.

24.01.2018

zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia od
Województwa Lubuskiego
realizacji budowy
ścieżki rowerowej wraz z
infrastruktura towarzyszącą

„

„

-

jw.

-

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.252.2017 z
28.12.2017 r.

10

Zmiany

11
Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.241.2017 z
28.12.2017 r. (zm. zał. 1 i 2)

Niniejszą
uchwała
wprowadzono
zmianę do uchwały nr 0007.240.2017 z
28.12.2017 r. (zm. zał. 1, 2, tab. 2b i zał.
3).

1

Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

5.

0007.259.
2018

28.02.2018

w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018

6.

0007.260.
2018

28.02.2018

w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania oraz
trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania
dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Czerwieńsk dla
publicznych i niepublicznych:
szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych
form wychowania
przedszkolnego
prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego

7.

0007.261.
2018

28.02.2018

0007.262.
2018

28.02.2018

w sprawie ustalenia
maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli
pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności
i form kształcenia, na które
dofinansowanie jest
przeznaczone w roku 2018
w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy
Czerwieńsk

8.

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

01.03.2018

-

01.03.2018

Burmistrz

-

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale 0007.240.2017 z
28.12.2017 r. (zmiana dotyczy zał. 1, 2 i
tab. 2b) oraz zał. 4).

„

-

„

jw.

poz. 520
z 02.03.2018

W niniejszej uchwale wprowadzono
zmianę uchwałą nr: 0007.276.2018 z
28.03.2018 r. (zmieniono zał. 1 , a § 4
otrzymał
nowe
brzmienie);
0007.29.2019
z
27.02.2019
r.
(zmieniono zał. nr 1, 2 i 3).
Z chwilą wejścia wżycie uchwały nr
0007.302.2022 z 29.06.2022 r. niniejsza
uchwała traci moc.

01.03.2018

01.03.2018

-

Burmistrz

poz. 521
z 02.03.2018

jw.

poz. 522
z 02.03.2018

„

„

-

Zmiany

Uchwała nr 0007.297.2018 z 27.06.2018
r. wprowadzono zmianę w niniejszej
uchwale (skreślono par.7 ust. 2)

2

Lp.

9.

10.

11.

12.

13.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.263.
2018

28.02.2018

0007.264.
2018

28.02.2018

w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Czerwieńsk w 2018 roku
w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy
Czerwieńsk

0007.265.
2018

28.02.2018

0007.266.
2018

28.02.2018

0007.267.
2018

28.02.2018

w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości i
zagospodarowania tych
odpadów
w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za
pojemnik
w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości na
obszarze Gminy Czerwieńsk

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

„

Data przekazania uchwały

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

Zmiany

„

-

jw.

poz. 523
z 02.03.2018

Niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr
0007.178.2017 z 22.03.2017 r.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała nr
0007.126.2016 z 26.06.2016 r. Z chwilą
wejścia
w
życie
uchwały
nr
0007.147.2020 z 30.09.2020 r. niniejsza
uchwała traci moc. Wyrokiem WSA z
12.08.2021 r. stwierdzono nieważność
zapisów § 9, 10 i 47w uchwale nr
0007.264.2018 z 28.02.2018 r. (Sygn.
akt II SA/Go 626/21.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała nr
0007.127.2016 z 26.06.2016 r. Z chwilą
wejścia
w
życie
uchwały
nr
0007.148.2020 z 30.09.2020 r. niniejsza
uchwała traci moc.

„

„

-

jw.

poz. 524
z 02.03.2018

„

„

-

jw.

poz. 525
z 02.03.2018

Z chwilą wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała nr
XXXII/319/14 z 20.08.2014 r.
Uchwałą nr 0007.325.2018 z 02.11.2018
r. niniejsza uchwała traci moc.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej
uchwały traci moc uchwała nr
0007.128.2016 z 29.06.2016 r. Uchwałą
nr 0007.326.2018 z 02.11.2018 r.
niniejsza uchwała traci moc.

01.03.2018

01.03.2018

-

Burmistrz

poz. 526
z 02.03.2018

„

„

-

jw.

poz. 527
z 02.03.2018

3

Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.268.
2018

28.02.2018

0007.269.
2018

28.02.2018

0007.270.
2018

28.02.2018

0007.271.
2018

28.02.2018

w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego wraz
z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie
własności gruntu zbywanego
na rzecz najemcy w trybie
bezprzetargowym
w sprawie nadania nazwy
ulicy na terenie miejscowości
Płoty
w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Czerwieńsku zbadanie skargi
na działalność Burmistrza
Czerwieńska
w sprawie podziału gminy na
stałe okręgi wyborcze, oraz
ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym

18.

0007.272.
2018

28.02.2018

19.

0007.273.
2018

20.

0007.274.
2018

14.

15.

16.

17.

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały
Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

„

„

-

jw.

„

„

-

jw.

„

„

-

Przewod.
Komisji
Rewizyjnej

„

„

-

Burmistrz

w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

„

„

-

Burmistrz

28.02.2018

w sprawie zmiany siedziby
Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota” w Czerwieńsku

01.03.2018

01.03.2018

-

Burmistrz

28.02.2018

w sprawie zmiany siedziby II
Liceum Ogólnokształcącego
w Czerwieńsku

„

„
_

jw.

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Zmiany

poz. 528
z 02.03.2018

poz. 529
z 02.03.2018

poz. 530
z 02.03.2018

4

Lp.

21.

22.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.275.
2018

28.03.2018

w sprawie czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania
i opieki oraz opłat za
korzystanie z wychowania
przedszkolnego
w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest
Gmina Czerwieńsk,
zapewnionego uczniom
objętym wychowaniem
przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat

0007.276.
2018

28.03.2018

zmieniająca uchwałę
w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania oraz
trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystywania
dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Czerwieńsk dla
publicznych i niepublicznych:
szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych
form wychowania
przedszkolnego
prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

29.03.2018

-

29.03.2018

Burmistrz

poz. 807
z 29.03.2018 r.

„

-

„

jw.

poz. 808
z 29.03.2018 r.

Zmiany

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.260.2018 z
28.02.2018 r. (zmieniono zał. 1 i zapisy
§ 4, który otrzymał nowe brzmienie)

5

Lp.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.277.
2018

28.03.2018

0007.278.
2018

28.03.2018

0007.279.
2018

25.04.2018

0007.280.
2018

25.04.2018

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza
Czerwieńska
w sprawie przyjęcia od
Województwa Lubuskiego
realizacji budowy ciągu pieszo
– rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 279 w
Leśniowie Wielkim
w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018
w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018

0007.281.
2018

25.04.2018

0007.282.
2018

25.04.2018

0007.283.
2018

25.04.2018

zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia stawek i
zasad poboru podatku od
nieruchomości i opłaty
targowej
w sprawie zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji
celowej z budżetu Gminy
Czerwieńsk, trybu
postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania
w sprawie stwierdzenia, że
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi
Zagórze nie narusza ustaleń
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Czerwieńsk

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały
Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

29.03.2018

29.03.2018

-

Przewodni
czący Rady

„

„

-

Burmistrz

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.240.2017 z
28.12.2017 r. (zmiana dotyczy zał. 1 i 2)

„

-

29.03.2018

jw.

26.04.2018

-

26.04.2018

Burmistrz

„

-

„

jw.

poz. 1128
z 27.04.2018

„

26.04.2018

„
jw.

poz.1129
z 27.04.2018

„

„

-

Zmiany

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę do uchwały nr 0007.240.2017 z
28.12.2017 r. (zmiana dotyczy zał. 1, 2 i
tab.2b) oraz zał. 4)
Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.156.2016 z
30.11.2016 r. (w par. 1 dopisano pkt 3).
Uchwała wchodzi w życie z dniem
01.07.2018 r.
Poprzednia uchwała nr XIV/154/12 z
27.06.2012 r. utraciła moc w związku z
wejściem w życie 01.01.2018 r. ustawy
Prawo wodne. W niniejszej uchwale
wprowadzono zmianę uchwałą nr
0007.209.2021 z 23.06.2021 r.

jw.

6

Lp.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.284.
2018

25.04.2018

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
położonych w obrębie wsi
Zagórze, Gmina Czerwieńsk

0007.285.
2018

25.04.2018

0007.286.
2018

25.04.2018

0007.287.
2018

25.04.2018

0007.288.
2018

25.04.2018

0007.289.
2018

27.06.2018

w sprawie zaliczenia dróg,
stanowiących własność Gminy
Czerwieńsk, do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia ich
przebiegu
w sprawie pozbawienia
kategorii części drogi gminnej
poprzez wyłączenie z
użytkowania jako drogi
publicznej i wyłączenia z
użytkowania
w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości
Leśniów Mały w Gminie
Czerwieńsk na lata 2018 –
2024
zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Czerwieńsk
wraz z prognozą kwoty długu i
spłaty zobowiązań na lata
2018-2023
w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2017 rok

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

26.04.2018

26.04.2018

-

jw.

poz. 1130
z 27.04.2018

„

„

-

jw.

poz. 1131
z 27.04.2018

„

„

-

jw.

poz. 1127
z 27.04.2018

„

„

_

jw.

„

-

26.04.2018

jw.

28.06.2018

-

28.06.2018

Burmistrz

Zmiany

WSA w Gorzowie WLKP. stwierdził
nieważność zaskarżonej uchwały w
części obejmującej § 3 pkt 9-12, § 5 ust.
2 pkt 2 i pkt 4 lit. b), § 9 ust.5, § 17 ust.3
pkt 2-3, § 18 ust. 3 pkt 2-3 (Sygn. akt II
SA/Go 84/20 z 28.05.2020 r.
(BRM.0711.15.2020).

Niniejszą
uchwała
wprowadzono
zmianę zał. nr 2 uchwały nr
0007.241.2017 z 28.12.2017 r.

7

Lp.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.290.
2018
0007.291.
2018

25.04.2018

w sprawie absolutorium

„

25.04.2018

w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018

„

0007.292.
2018

27.06.2018

0007.293.
2018

25.04.2018

0007.294.
2018

25.04.2018

0007.295.
2018

25.04.2018

zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2018–
2023
w sprawie przyjęcia dotacji ze
środków finansowych
pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze
w sprawie udzielenia dotacji
celowych na prace
konserwatorskie,
restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków, położonych
w Gminie Czerwieńsk
w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych
zbywanych na rzecz
najemców w trybie
bezprzetargowym

Data przekazania uchwały
Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

-

„

jw.

-

„

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Zmiany

jw.

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.240.2017 z
28.12.2017 r. (zm. zał. 1, 2 i tab. 2b i zał.
4)
Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.241.2017 z
28.12.2017 r. (zał. 2)

„
-

„

jw.

28.06.2018

-

28.06.2018

Burmistrz

„

28.06.2018

-

jw.

„

„

-

jw.

8

Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.296.
2018

25.04.2018

43.

0007.297.
2018

27.06.2018

44.

0007.298.
2018

27.06.2018

w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych na terenie
Gminy Czerwieńsk oraz
wprowadzenia ograniczenia
nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych
zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy
Czerwieńsk
w sprawie zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości
Będów w Gminie Czerwieńsk

42.

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały
Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

„

„

-

jw.

„

„

-

Burmistrz

28.06.2018

28.06.2018

-

jw.

„

„

-

jw.

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Zmiany

poz. 1563
z 29.06.2018 r.

Niniejsza uchwała traci moc uchwała nr
XXVIII/296/14 z 23.03.2014 r.
W niniejszej uchwale wprowadzono
zmianę uchwałą nr 0007.310.2018 z
26.09.2018 r. W niniejsze uchwale
wprowadzono zmianę uchwałą nr
0007.324.2018 z 02.11.2018 r.

poz. 1564
z 29.06.2018 r.

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.262.2018 z
28.02.2018 r.

poz. 1564
z 29.06.2018 r.

Niniejszą uchwała tracą moc ustalenia
uchwały nr 0007.116.2016 z 29.06.2016r.
Prawomocnym
Orzeczeniem
WSP
w
Gorzowie Wlkp. (Sygn. akt II SA/Go 138/20 z
13.10.2020 r.) w niniejszej uchwale
stwierdzono nieważność § 3 pkt 9-12, § 5 ust.
2 pkt 2 i pkt 4 lit. „b”, § 5 ust. 3-5, § 9 ust. 4, §
18 ust. 3 pkt 2 i pkt 3.

na lata 2019-2023
45.

46.

0007.299.
2018

27.06.2018

0007.300.
2018

27.06.2018

w sprawie stwierdzenia, że
zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Czerwieńsk nie narusza ustaleń
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Czerwieńsk

w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Czerwieńsk

„

„

-

jw.
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47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.301.
2018

27.06.2018

w sprawie nadania nazwy
boiska sportowego we wsi
Płoty (im. Aleksandra
Motykiewicz)

0007.302.
2018

27.06.2018

0007.303.
2018

18.07.2018

0007.304.
2018

08.08.2018

0007.305.
2018

08.08.2018

0007.306.
2018

26.09.2018

0007.307.
2018

26.09.2018

w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami
w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk na
rok 2018

w sprawie przekazania do
zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie we
Wrocławiu projektu
regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania
ścieków
w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018

w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018
zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2018–
2028

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały
Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

„

„

-

jw.

18.07.2018

18.07.2018

-

jw.

18.07.2018

-

18.07.2018

Burmistrz

09.08.2018

09.08.2018

-

jw.

09.08.2018

-

029.08.2018

jw.

27.09.2018

-

28.09.2018

Burmistrz

„

-

„

jw.

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Zmiany

Niniejszą uchwałą zmienia się załącznik
nr 1, 2 i tab. 2b) oraz zał. 4 w uchwale
nr 0007.240.2018 z 28.12.2017 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się
zmiany w uchwale nr 0007.240.2017 z
28.12.2017 r. (zmiana dotyczy zał. 1, 2 i
tab. 2b, 3, 4, 5.
Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.241.2017 z
28.12.2017 r. (zm. Zał. 1 i 2).
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54.

55.

56.

57.

58.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.308.
2018

26.09.2018

w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

0007.309.
2018

26.09.2018

zmieniająca uchwałę w
sprawie Statutu Gminy
Czerwieńsk

0007.310.
2018

26.09.2018

0007.311.
2018

26.09.2018

0007.312.
2018

26.09.2018

zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych na terenie
Gminy Czerwieńsk oraz
wprowadzenia ograniczenia
nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Czerwieńsk
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miejscowości
Nietkowice, Gmina
Czerwieńsk

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały
Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

„

-

„

jw.

„

28.09.2018

-

jw.

27.09.2018

28.09.2018

-

Burmistrz

„

„

-

jw.

„

„

-

jw.

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Zmiany

W niniejszej uchwale wprowadzono
zmianę uchwałą nr 0007.10.2018 z
14.12.2018 r.

poz.2153
z 28.09.2018

poz. 2154
z 28.09.2018

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 33/V/03 z
28.04.2003 r. Z chwilą wejścia wżycie
uchwały nr 0007.74.2019 z 02.10.2019
r. niniejsza uchwała traci moc.
Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.296.2018 z
27.06.2018 r.
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59.

60.

61.

62.
63.

64.

65.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.313.
2018

26.09.2018

0007.314.
2018

26.09.2018

0007.315.
2018.

26.09.2018

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w obrębie wsi
Zagórze, Gmina Czerwieńsk
w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego we wsi Leśniów
Wielki, Gmina Czerwieńsk
w sprawie przyjęcia od
Powiatu Zielonogórskiego
zadania w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych
na terenie Gminy Czerwieńsk

0007.316.
2018

26.09.2018

0007.317.
2018

26.09.2018

0007.318.
2018

26.09.2018

0007.319.
2018

26.09.2018

w sprawie nadania nazwy
ulicom w miejscowości Płoty
w sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Czerwieńsku, dla
którego organem
prowadzącym jest Gmina
Czerwieńsk oraz nadanie mu
statutu
w sprawie ustalenia opłaty za
świadczenia udzielane przez
Żłobek Miejski w Czerwieńsku
zmieniająca uchwałę Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum
Usług Wspólnych
w Czerwieńsku” oraz nadania
jej statutu

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

„

„

-

jw.

„

„

-

jw.

27.09.2018

28.09.2018

-

Burmistrz

„

„

-

jw.

„

„

-

jw.

poz. 2159
z 28.09.2018

„

„

-

jw.

poz. 2160
z 28.09.2018

„

„

-

jw.

Zmiany

poz. 2155
z 28.09.2018

poz. 2157
z 28.09.2018

Niniejsza uchwałą traci moc uchwała nr
VI/49/07 z 25.04.2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 51, poz. 792).
W niniejszej uchwale wprowadzono
zmianę uchwałą nr 00007.327.2018 z
02.11.2018 r.

Z chwilą wejścia w życie uchwały nr
0007.155.2020 z 30.09.2020 r. niniejsza
uchwała traci moc.
Niniejszą uchwałą wprowadza się
zmianę w uchwale nr 0007.162.2016 z
30.11.2016 r. i traci moc uchwała nr
0007.254.2017 z 28.12.2017 r.
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

0007.320.
2018

17.10.2018

0007.321.
2018

17.10.2018

0007.322.
2018

02.11.2018

0007.323.
2018

02.11.2018

0007.324.
2018

02.11.2018

0007.325.
2018

02.11.2018

Treść uchwały

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały
Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk na
rok 2018

18.10.2018

-

18.10.2018

jw.

w sprawie uchwalenia
Strategii Rozwoju Gminy
Czerwieńsk na lata 2019 -2023

„

18.10.2018

-

jw.

w sprawie zmian budżetu i w
budżecie Gminy Czerwieńsk
na rok 2018
w sprawie określenia stawek i
zasad poboru podatku od
nieruchomości i opłaty
targowej
zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych, zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych na terenie
Gminy Czerwieńsk oraz
wprowadzenia ograniczenia
nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych
w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za
pojemnik

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Zmiany

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.240.2017 z
28.12.2017 r. (zm. zał. nr 1, 2 i tab. 2b)

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.240.2017 z
28.12.2018 r. (zał. 1 i 2 oraz tab. 2b)

05.11.2018

-

05.11.2018

jw.

05.11.2018

-

05.11.2018

Burmistrz

z 05.11.2018
poz. 2548

Niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr
0007.156.2016 z 30.11.2016 r. Z dniem
wejścia
wżycie
uchwały
nr
0007.82.2019 z 30.10.2019 r. niniejsza
uchwała traci moc.

„

„

-

jw.

z 05.11.2018
poz. 2549

Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 0007.296.2018 z
27.06.2018 r.

jw.

z 05.11.2018
poz. 2550

Niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr
0007.266.2018 z 28.02.2018 r. Z chwilą
wejścia
w
życie
uchwały
nr
0007.149.2020 r. z 30.09.2020 r.
niniejsza uchwała traci moc.

„

„

-
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72.

73.

74.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Treść uchwały

0007.326.
2018

02.11.2018

w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości na
obszarze Gmina Czerwieńsk

0007.327.
2018

02.11.2018

0007.328.
2018

02.11.2018

zmieniająca uchwałę w
sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Czerwieńsku, dla
którego organem
prowadzącym jest Gmina
Czerwieńsk oraz nadanie mu
statutu
w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli w
placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę
Czerwieńsk

Data
przekazania
uchwały
burmistrzowi

Data przekazania uchwały

Podlega
ogłoszeniu w
Dz. Urz. Woj.
Lubus.

Wojewoda

RIO

Wykonawca
uchwały

„

„

-

jw.

z 05.11.2018
poz. 2551

„

„

-

jw.

z 05.11.2018
poz. 2552

05.11.2018

05.11.2018

-

Burmistrz

z 05.11.2018
poz. 2553

Zmiany

Niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr
0007.267.2018 z 28.02.2018 r.
W niniejszej uchwale wprowadzono
zmianę uchwałą nr 0007.120.2020 z
26.02.2020 r. (zmieniono zał. nr 1). Z
chwilą wejścia w życie uchwały nr
0007.150.2020 z 30.09.2020 r. niniejsza
uchwała traci moc.
Niniejszą
uchwałą
wprowadzono
zmianę w uchwale nr 00007.317.2018 z
26.09.2018 r.

Niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr
XXX/313/14 z 25.06.2014 r.
Niniejsza uchwała traci moc uchwałą nr
0007.297.2022 z 29.06.2022 r.
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