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1) Przygotuj akt prawny sejmiku województwa w sprawie ograniczenia populacji 

zwierząt – podstawa prawna art. 33a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt ( Dz.U. z 2020 r. poz. 638). 

 

 

2) Przygotuj akt prawny właściwego organu wybranej jednostki samorządu 

terytorialnego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru – podstawa 

prawna art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378). 

 

3) Przygotuj akt prawny właściwego organu wybranej jednostki samorządu 

terytorialnego w sprawie ustanawiania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – podstawa prawna art. 7a ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( 

Dz. U. z 2020 r. poz.194).  

 

 

4) Przygotuj akt prawny sejmiku województwa w sprawie zasad wnoszenia wkładów, 

obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 

– podstawa prawna art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1668). 

 

 

5) Przygotuj akt prawny właściwego organu wybranej jednostki samorządu 

terytorialnego w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 

repatrianta i członków jego najbliższej rodziny – podstawa prawna art. 20 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1472). 

 

 

6) Przygotuj akt prawny właściwego organu gminy w sprawie dni i godzin otwierania 

oraz zamykania placówek handlu detalicznego – podstawa prawna art. XII ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 

142 i z 1990 r. Nr 34, poz.198). 

 

7) Przygotuj akt prawny właściwego organu gminy w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących raportu o stanie gminy – podstawa prawna art. 28aa ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378). 
 

8) Przygotuj akt prawny właściwego organu powiatu w sprawie likwidacji 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – podstawa prawna art. 60 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 

z późn. zm.). 
 

9) Przygotuj akt prawny sejmiku województwa w sprawie obszaru chronionego 

krajobrazu – podstawa prawna art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochrony przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55,471 i 1378). 
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10)  Przygotuj akt prawny właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w 

sprawie rozkładów czasu pracy aptek ogólnodostępnych – podstawa prawna art. 94 

ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 

944). 
 

11) Przygotuj akt prawny właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego w 

sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, szczegółowych zasad i trybu ich 

przyznawania i pozbawiania – podstawa prawna art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).  

 

 

 

 

 

 

 
 


