
Zbiór aktów prawa miejscowego 
Lp. Nr aktu Data przyjęcia Tytuł Publikacja Data wejścia w życie  

 

1. 

XV/143/2000 
 

29.05.2000 ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu 

nieruchomości nie oddanych w najem, dzierżawę lub użytkowanie 

oraz takich, na których nie ustanowiono ograniczonych praw 

rzeczowych a stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego 

 

DZ.U.W.W. nr 42, poz. 509             

z 19 czerwca 2000 roku 

 

z dniem 04.07.2000 r. 

 

 

2. 

XXXV/280/2002 

 

28.06.2002 określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Powiatu Ostrowskiego 

DZ. U. W.W. Nr 103, poz. 

2571 z 31 lipca 2002 roku 

 
z dniem 15.08.2002 r. 

 

 

3. 

XXXVI/286/2002 04.07.2002 podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do 

rad powiatów, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

DZ. U. W.W. Nr 106, poz. 

2959 z 13 sierpnia 2002 roku 

 
z dniem podjęcia 

 

 

4. 

XVI/130/2004 29.06.2003 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 

i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu Ostrowskiego 

 

DZ.U. W.W. Nr 130, poz. 

2680 z dnia 17 sierpnia 2004 

roku 

 

z dniem 01.09.2004 r. 

Rozstrzygnięcie 
nadzorcze  
nr PN.II-8.0911-
216/2004 z dnia 3 
sierpnia 2004 roku 
(nieważność zapisu  

§3 ust.3 uchwały) 

 

5. 

XIX/170/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 

Osób Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych 

Intelektualnie (typu AB) przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ostrowie Wielkopolskim 

DZ.U.W.W. Nr 154, poz. 3284 

z dnia 2 listopada 2004 roku 

 

z dniem 17.11.2004 r. 

 



6. XIX/171/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci 

Młodzieży Upośledzonej Umysłowo przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim 

DZ.U. W.W. Nr 154, poz. 

3285 z dnia 2 listopada 2004 

roku 

 

 

z dniem 17.11.2004 r. 

 

7. XIX/172/2004 30.09.2004 ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Zespole Interwencji Kryzysowej w Ostrowie 

Wielkopolskim 

DZ.U. W.W. Nr 154, poz. 

3286 z dnia 2 listopada 2004 

roku 

 

z dniem 17.11.2004 r. 

 

8. XIX/173/2004 30.09.2004 ustalenia zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z 

odpłatności za pobyt dziecka i osoby pełnoletniej w rodzinie 

zastępczej 

DZ.U. W.W. Nr 154, poz. 

3287 z dnia 2 listopada 2004 

roku 

 

z dniem 17.11.2004 r. 

 

9. XIX/174/2004 30.09.2004 określenia zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców 

dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów 

prawnych i kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami 

dziecka lub osoby pełnoletniej z odpłatności za pobyt w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej 

DZ.U. W. W. Nr 154, poz. 

3288 z dnia 2 listopada 2004 

roku 

 

 

z dniem  17.11.2004 r. 

 

10 XXXV/345/2006 

 

30.06.2006 zmiany Uchwały Nr XXXVI/286/2002 Rady Powiatu Ostrowskiego z 

dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie podziału powiatu ostrowskiego na 

okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatów, ustalenia ich 

numerów i granic oraz liczby radnych wybranych w każdym okręgu 

Dz.U. W.W. Nr 132, poz. 

3244 z dnia 22 sierpnia 2006 

roku 

 

z dniem podjęcia 

 

11. XXXVII/376/2006 29.09.2006 zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Gorzyckiej w Ostrowie 

Wielkopolskim na odcinku od ulicy Odolanowskiej do skrzyżowania z 

ulicami: Chłapowskiego i Długą 

DZ.U. W.W. Nr 166, poz. 

3860 z dnia 31 października 

2006 roku 

 

z dniem 15.11. 2006 r. 

 

 

12. 

 
 

XXI/149/2008 

 

30.10.2008 

uchwalenia statutu Powiatu Ostrowskiego DZ.U. W.W. Nr 209, poz. 
z dnia 28 listopada 2008 roku 

 

z dniem 13.12.2008 r. 

 

 

13. 

 

XXXI/234/2009 

 

27.08.2009 

ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania, 

Dz. U. W.W. Nr 185, 
poz.3144  z dnia 29 

października  2009 r. 

 

z dniem 13.11. 2009 r. 

 



 

14. 

 

 

XXXVII/269/2010 

 

01.03.2010 

planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających 

siedzibę na obszarze Powiatu Ostrowskiego prowadzonych przez 

inne organy prowadzące 

 Dz. U. W.W. Nr 96, poz. 1839 

z dnia 14 maja 2010 roku 

 

z dniem 29.05.2010 r. 

 

 

15. 

 

 

XXXIX/280/2010 

 

31.05.2010 

zmiany uchwały Nr XXXVI/286/2002 Rady Powiatu Ostrowskiego  z 

dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na 

okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatów, ustalenia ich 

numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

zmienionej uchwałą nr XXXVI/345/2006 Rady Powiatu Ostrowskiego 

z dnia 30 czerwca 2006 roku 

 Dz.U. W.W. Nr 163, poz. 

3095  z dnia 19 sierpnia 2010 

roku 

 

z dniem podjęcia 

 

 

 

16. 

 

XXXIX/282/2010 

 

31.05.2010 

określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu 

powiatu ostrowskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz 

sposobu kontroli wykonania zadania 

 Dz. U. W.W. Nr 163, poz. 

3096 z dnia 19 sierpnia 2010 

roku 

z dniem 03.09.2010 r.  

 

17. 

 

XL/291/2010 

 

28.06.2010 

określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części, 
odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o 
charakterze cywilnoprawnym jednostek organizacyjnych Powiatu 
Ostrowskiego oraz wskazania organów do tego upoważnionych 

 Dz. U.  W.W. Nr 174 z dnia 

31 sierpnia 2010 roku 

poz. 3292  

z dniem 15.09.2010 r.  

 

18. 

 

 

XLII/316/2010 

 

08.11.2010 

dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Powiatu 

Ostrowskiego do stanu faktycznego 

 Dz.U. W.W. Nr 273,  

poz. 5455  z dnia  31 grudnia 

2010 

 

z dniem podjęcia 

 

 

19. 

 

 

XLII/317/2010 

 

08.11.2010 

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych a także 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie 

wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i zaliczania do 

wymiaru zajęć w szkole dla dorosłych 

Dz. U. W.W. Nr 273, poz. 

5456  z dnia 31 grudnia 2010 

 

z dniem 15.01.2011 r. 

 



 

20. 

 

VIII/65/2011 

 

27.06.2011 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenie za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i 

tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i  wypłacania dodatku mieszkaniowego, 

obowiązującego od dnia 1 września 2011 roku 

Dz. U. W.W. Nr 246, poz. 

3911 z dnia 14 września 2011 

roku 

 

z dniem 29.09.2011r. 

 

 

21. 

 

VIII/66/2011 

 

27.06.2011 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego 

parkowanie na parkingu strzeżonym 

Dz. U. W.W. Nr 235, 

poz.3781 z dnia 1 września 

2011 

 
z dniem 17.09.2011r. 

 

 

22. 

 

X/101/2011 

 

30.11.2011 

zmiany uchwały nr VIII/66/2011 Rady Powiatu ostrowskiego z dnia 

27 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia wysokości opłat za 

usuniecie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym 

 

Dz. U. W.W. Nr 372, 

poz.6763 z dnia 30.12.2011 

 

z dniem 14.01.2012 r. 

 

 

23. 

 

X/105/2011 

 

30.11.2011 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 

niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania 

 

Dz. U. W.W. Nr 372, 

poz.6764 z dnia 30.12.2011 

 

z dniem 14.01.2012 r. 

 

 

24. 

 

X/108/2011 

 

30.11.2011 

ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Ostrowskiego oraz rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, 

w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia do 

dnia 31 marca 2012 roku 

 

Dz. U. W.W. Nr 372, 

poz.6765 z dnia 30.12.2011 

 

z dniem 14.01.2012 r. 
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