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UCHWAŁA NR XXXVI/310/2010 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXI/231/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka 

(część północna) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Czernica 
nr XXXI/231/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w 
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sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka 
(część północna). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Czernica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Karol Pietrucha 
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UCHWAŁA NR XXXVI/306/2010 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego Ośrodka   Pomocy  Społecznej  w  Czernicy  
do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń  

pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity  
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji publicznej, w tym do prowadzenia postę-
powania i wydawania decyzji administracyjnych 
w sprawach świadczeń pomocy materialnej o cha-

rakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c  
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 
2572 ze zmianami). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Karol Pietrucha 
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UCHWAŁA NR XXVIII/226/2010 
 RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę  w  sprawie zasad  i  trybu  udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczenia  

i kontroli wykonania  zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o  udzielenie dotacji  
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

Na podstawie art. 81 ust 1 ustawy z dnia  
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zmia-
nami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/141/06 Rady Gminy 
Legnickie Pole z dnia 27 lutego 2006 roku 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu 
jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego za-
dania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach § 5 ust. 4. 
otrzymuje brzmienie: „Decyzję o udzieleniu dotacji 

dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zada-
nia podejmuje na wniosek Wójta Gminy Legnickie 
Pole, Rada Gminy Legnickie Pole w formie uchwa-
ły”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Dariusz Mendryk 


