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Skróty oznaczają: u. — uchwala, z. — zarządzenie, ob. —
obwieszczenie, og. — ogłoszenie, k. — komunikat. 1/4, 6/55
— pierwsza cyfra oznacza numer Dziennika, druga pozycję

Administracja:
Rozkład czasu pracy urzędów terenowych organów ad
ministracji państwowej w województwie krośnieńskim —
z. 1/2.
Zmiana regulaminu organizacyjnego U. W. — k. 7/79.
Zmniejszenie ilości komisji (zespołów) resortowych o cha
rakterze opiniodawczo-doradczym działających przy Woje
wodzie Krośnieńskim i wvdzialach Urzędu Wojewódzkiego
— z. 7/68.
Patrz też: Kultura i sztuka. Normodawcza działalność.
Socjalne sprawy.
Alkoholizm:
Powołanie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Przeciwdzia
łania Alkoholizmowi — z. — 5/54.

B
Biegli:
Uzupełnienie wykazu biegłych do wydawania opinii w
postępowaniu wywłaszczeniowo-odszkodowawczym — z. 4/39.
Budownictwo:
Patrz: Jednostki podporządkowane Wojewodzie. Tereny bu
dowlane. Usługi projektowe. Wywłaszczenia.
Budżet:
Budżet województwa krośnieńskiego na rok 1983 — u.
4/36.
Patrz też: Plany społeczno-gospodarczego rozwoju woje
wództwa krośnieńskiego.

fizycznych, położonych w mieście Zagórz, oddawane w dzier
żawę — z. 2/18.
Ustalenie wysokości opłat za wodę pobieraną z wodociągu
miejskiego i za ścieki wprowadzane do urządzeń komunal
nych w mieście Ustrzyki Dolne, administrowanych przez
MPGKiM w Ustrzykach Dolnych — z. 3/30.
Patrz też: Biegli. Jednostki podporządkowane t.o.a.p.
stopnia podstawowego. Komunikacja. Ogrody działkowe.
Wywłaszczenia.
J

Jednostki podporządkowane Wojewodzie:
Zmiana statutu organizacyjnego Wojewódzkiego Zarządu.
Budownictwa w Krośnie — z. 1/1.
Zmianę zakresu działania i nazwy Wojewódzkiej Dyrek
cji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Krośnie na Wo
jewódzką Dyrekcję Inwestycji w Krośnie — z. 4/41.

Jednostki podporządkowane t.o.a.p. stopnia podstawowego:
Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej w Bieczu — z. 1/5.
Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej w Jaśle — z. 2/15.
Utworzenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej w Jedliczu — z. 2/14.
Utworzenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Jaśle — z. 2/16.
Utworzenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego
w Ustrzykach Dolnych — z. 1/9.
K

Komunikacja:
Opłaty za przewozy środkami miejskiej komunikacji ma
sowej — z. 2/12.
Ceny:
Ustalenie miejscowości stanowiących obszar zabudowany
Patrz: Państwowy Fundusz Ziemi.
na terenie Województwa krośnieńskiego — z. 5/56.
Czynsze:
Wprowadzenie stref przewozowych dla taksówek osobo
Ustalenie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na : wych i bagażowych w miastach: Bieczu, Iwoniczu Zdroju.
terenie miasta Sanoka — z. 9/98.
Jaśle, Krośnie, Lesku, Rymanowie, Sanoku, Ustrzykach
Dolnych — z. 9/96.
Patrz też: Gospodarka komunalna.
Kultura i sztuka:
;
D
Zmiana zarządzenia w sprawie dostosowania organizacji
Drobna wytwórczość: .
i zakresu działania placówek upowszechniania kultury7
i sztuki w województwie krościeńskim do ńowego podziału
Patrz: Przemysł.
administracyjnego Państwa — z. 4/40.
,
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Energetyka:
Modernizacja wiejskich sieci energetycznych wojewódz Łowiectwo:
Skrócfenie okresu polowań na zające szaraki — z. £T/97.
twa krośnieńskiego na lata 1984 — 1985 oraz kierunków
'działań w tym zakresie na lata 1986 — 1990 — u. 9/94.
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Narzędzia pomiarowe:
Finanse:
Ponowna -legalizacja narzędzi pomiarowych w 1983 r., na
Patrz: Ceny. Gospodarka komunalna. Państwowy Fun- i terenie Krakowskiego Okręgu Administracji Miar — ob
2/22.
dusz Ziemi. Wywłaszczenia.
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Gospodarka komunalna:
Ustalenie stawek czynszu dzierżawnego za tereny pań
stwowe i tereny stanowiące własność osób prawnych lub

Normodawcza działalność:
Ogłoszenie wykazu obowiązujących uchwał WR.N w Kro
śnie — ob. 2/20.
*
Ogłoszenie wykazów obowiązujących zarządzeń i decyzji
ogólnych Wojewody Krośnieńskiego — ob. 3/31.
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Odznaczenia i odznaki:
Zmiana uchwały o powołaniu 'Wojewódzkiej Komisji
Odznaczeń Państwowych — u. 4/32.
Zmiana uchwały o ustanowieniu odznaki honorowej
„'Za zasługi dla województwa krośnieńskiego” — u. 5/51.
Ogrody działkowe:
Zatwierdzenie, programu rozwoju stałych pracowniczych
ogrodów działkowych w województwie krośnieńskim na lata
1983 — 1985 — u. 4/37.

Opłaty:
Patrz: Gospodarka komunalna. Komunikacja.
I’

Państwowy Fundusz Ziemi:
Obniżenie cen sprzedażnych nieruchomości rolnych wcho
dzących w skład Państwowego Funduszu Ziemi na terenie:
Miasta i Gminy Lesko — z. 1/8, gmin: Baligród — z. 1/10,
Bukowsko — z. 6/58, Dydnia — z. 1/11, Komańcza — z. 2/17,
Nozdrzec — z. 3/29, Rymanów — z. 4/45, Solina — z. 4/42,
Zagórz — z. 4/43.
Planowanie przestrzenne:
Odstępstwa od ustaleń zagospodarowania przestrzennego
miast: Dukli.-— z. 1/4, 8/88, Jasła — z. 6/59, 6/64, Jedlicza
-r- z. 4/47, Krosna — z. 3/26, 4/48, 5/55, Sanoka —■ z. 7/78,
Ustrzyk Dolnych — z. 9/105, Zagórza — z. 2/19.
Odstępstwa od ustaleń planów zagospodarowania prze
strzennego gmin: Baligród — z. 3/28, Biecz — z. 3/27, Chor
kówka — z. 8/87, Dukla — z. 1/4, Jasło — z. 1/6, 1/7, Ko
łaczyce — z. 5/57, 7/74, 7/75, Solina — z. 1/3, Ustrzyki Dolne
— z. 9/105, Zagórz — z, 2/19.
Zatwierdzenia planów zagospodarowania przestrzennego
miast: Krosna — z. 4/44, Rymanowa — z. 7/73.
Zatwierdzenie planów zagospodarowania przestrzennego
gmin: Bukowsko — z. 9/100, Lutowiska — z. 9/99, Nowy
Żmigród — u. 2/13.
Plany społeczno-gospodarczego rozwoju:
Informacja o realizacji uchwały Nr 35/73 Rady Mini
strów z dnia 2 marca 1973 r., w sprawie aktywizacji po
wiatu bieszczadzkiego i założeniach dalszego rozwoju regio
nu do 1990 roku — u. 8/80.
Plan społeczno-gospodarczy województwa krośnieńskiego
na lata 1983 — 1985 — u. 5/53.
Wojewódzki Plan Roczny na 1983 rok — u. 4/35.
Podatki:
Określenie miejscowości, w których stosowane będzie
zaniechanie ustalenia niektórych należności zobowiązania
pieniężnego od gospodarstw rolnych — z. 4/38.

Projektowanie:
Patrz: Usługi projektowe.
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Przedsiębiorstwa:
Patrz: Jednostki podporządkowane t.o.a.p. stopnia pod
stawowego. Rolnictwo.

Przemysł:
Realizacja kierunków rozwoju drobnej wytwórczości w
województwie krośnieńskim — u. 5/52.
Przepisy prawne:
Patrz: Normodawcza działalność.
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Rady Narodowe:
Uzupełnienie wygasłych mandatów radnych WRN — u.
5/49.
Wybór zastępców przewodniczącego WRN — u. 3/23.
Wygaśnięcie mandatów radnych oraz wstąpienie na ich
miejsce kandydatów na radnych WRN — u. 4/33.
Zmiany w składach osobowych komisji WRN — u. 4/34.
5/50.

ściowej i rolnictwa w województwie krośnieńskim do 1985
roku — u. 9/93.
Podział i utworzenie państwowych gospodarstw rolnych
(Moszczaniec, Czystogarb, Krempna, Wyszowadka) — z.
7/67 i 69-71.
Podział PGR w Posadzie Leskiej — z. 8/85.
Utworzenie gospodarstwa szkoleniowego Zespołu Szkół
Rolniczych w Lesku — z. 8/86.
Patrz też: Energetyka. Łowiectwo. Państwowy Fundusz
Ziemi. Podatki. Ubezpieczenia. Weterynaria. Wywłaszczenia.

Socjalne sprawy:
Zakładowy fundusz mieszkahiowy w urzędach t.o.a.p.
z terenu wójeWództwa krośnieńskiego — z. 8/83.
Patrz też: Ogrody działkowe.

Szkolnictwo:
Patrz: Rolnictwo.
T
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Tereny budowlane:
Ustalenie granic terenów budowlanych przejmowanych
na własność Państwa we wsi Bobrka gm. Solina — z. 6/65,
Grabownica i Turze Pole gm. Brzozów — z. 7/77.
Ustalenie i podział na działki terenów budownictwa
jednorodzinnego w mieście Jaśle: osiedle „Gorajowice II”
— z. 7/76, osiedle „Zachód” — z. 9/104.
Ustalenie stawki odszkodowawczej za grunty przejmo
wane na własność Państwa jako tereny7 budowlane.’ przez
t.o.a.p.: miast i gmin Dukla — z. 9/103, Jedlicze — z. 9/101,
Ustrzyki Dolne — z. 6/66, gmin: Cisną — z. 8/90, Komań
cza — z. 6/61. Krempna — z. 6/62, Miejsce Piastowe — z.
6/60, Olszanica — z. 8/81, Sanok — z. 4/46, Solina — z. 8/89,
Tyrawa M/btóska— z. 6/63, Wojaszówka — z. 9/102.
• .
U
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Ubezpieczenia: ' •’
Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie koni i by
dła oraz trzody chlewnej — og. 2/21.
Ubezpieczenie ’zwierząt gospodarskich od padnięcia —
u. 8/82.

Usługi projektowe w budownictwie:
Udzielenie pozwolenia na działalność zawodową w za
kresie projektowania w budownictwie — og. 8/92, 9/106.
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Weterynaria:
Upoważnienie pracowników weterynaryjnej inspekcji sa
nitarnej Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Krośnie
do wykonywania nadzoru nad warunkami sanitarnymi po
zyskiwania mleka w gospodarstwach rolnych i hodowlanych
jednostek gospodarki uspołecznionej — z. 7/72.
Wykroczenia:
Wybór członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Okręgo
wym Urzędzie Górniczym w Krośnie — u. 9/95.

Wywłaszczenia:
Stawki szacunkowe jednego hektara gruntów do celów
odszkodowawczo-wywłaszczeniowych -p- z. 3/24.
Ustalenie przeciętnego kosztu wybudowania domu jedno
rodzinnego do celów odszkodowawczo-wywłaszczeniowych
— z. 3/25.
Patrz też: Biegli.
Z
Zatrudnienie:
Wprowadzenie na terenie województwa krośnieńskiego
obowiązku wykonywania pracy przez osoby uchylające się
od pracy — u. 8/81.

Zdrowie i Opieka Społeczna:
Utworzenie Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki
Rolnictwo:
Zdrowotnej i Pomocy Społecznej — z. 8/84.
Kierunki i zadania dotyczące rozwoju gospodarki żywno- | Druk. Krosno żarn. 1891-84 750 szt. A4

