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UCHWAŁA Nr 948/XXXIII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1124/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. 

zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami) oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) Ra-
da Miejska w Piasecznie uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 
1124/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. zatwierdzają-
cej miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego czćści wsi Józefosław I. 
W dziale II „Ustalenia szczegółowe” w rozdziale 3 
„Szczegółowe ustalenia dla poszczególnych tere-
nów” w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Dla terenów 1.MN/U - 10.MN/U plan ustala nastć-
pujące podstawowe przeznaczenie terenu: Teren 
istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej nieuciąş-
liwej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 
Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr XXIII/177/09 

RADY GMINY ZBUCZYN 

z dnia 6 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn. 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. 
zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
Rada Gminy uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Ustala sić Regulamin wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminć Zbuczyn w brzmieniu określonym w załączni-
ku do uchwały określający: 
1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawa-

nia dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz 
za warunki pracy; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraŝnych zastćpstw; 

3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze spe-
cjalnego funduszu nagród. 
§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy 

Zbuczyn z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie ustale-
nia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach prowadzonych przez gminć Zbu-
czyn oraz Regulaminu nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady: 
Sławomir Górka 

 


