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UCHWAŁA Nr XXX/317/09 

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XVI/172/04 Rady Miejskiej w Kobyłce 

z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

północnej części miasta Kobyłka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.), na wniosek 
Burmistrza Miasta Kobyłka, Rada Miejska w Ko-
byłce uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Prostuje sić błąd pisarski w uchwale nr 
XVI/172/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 
stycznia 2004r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego północnej 
czćċci miasta Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. 
Nr 25, poz. 835), w ten sposób, ďe w § 3 ust. 6 pkt 
10 lit. a) wyrazy: „100m²” zmienia sić na liczbć: 
„100”. 

2. Postanowienia zawarte w treċci uchwały 
oraz w załącznikach do uchwały, o której mowa w 
ust. 1, pozostają w dotychczasowym brzmieniu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Kobyłka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego oraz jest publiko-
wana na stronie internetowej Urzćdu Miasta Ko-
byłka. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Nowak 
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UCHWAŁA Nr XXX/322/09 

RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli  
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobyłka. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-
uczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póčn. 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) Rada Miejska w 
Kobyłce uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Uchwala sić w granicach delegacji ustawy 
- Karta Nauczyciela regulamin okreċlający niektó-
re zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w przedszkolach i szkołach, dla których or-

ganem prowadzącym jest Gmina Kobyłka w 
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Kobyłka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ryszard Nowak 
 


