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UCHWAIA NR LXIIIł744łńŃ 

 RAŚŹ MIśJSKIśJ W ŚĘBICŹ 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

  
w s”rawie zmiany UchwaJy Nr XXVIIIł447łŃ9 Rady Mie–s—ie– w Śębicy  

z dnia 23 marca 2009 r. w s”rawie Sz—olnego Programu Sty”endialnego Miasta Śębicy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a) ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ)  
oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 

7 wrze`nia 1991 rŁ “ systemie “`wiaty (ŚzŁ  
U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z ”óunŁ zmŁ) Rada 
Miejska w Śębicy uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. W zaJączniku d“ UchwaJy  
Nr XXVIII/447/09 Rady Miejskiej w Śębicy z dnia  

23 marca 2009r. w sprawie Szkolnego Programu 

Sty”endialneg“ Miasta Śębicy (ŚzŁ UrzŁ W“jewództwa 
P“dkar”ackieg“ nr 23, ”“zŁ 620) w”r“wadza się 
nastę”ujące zmiany: 1) W Rozdziale IV  

ust. 5 “trzymuje brzmienie: ｭ5Ł Wni“ski “ przyznanie 

sty”endium nalewy skJadać ”“ zak“Lczeniu r“cznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie 

”óuniej niw d“ 30 list“”ada daneg“ r“kuŁ Nabór 
wni“sków “ ”rzyznanie Sty”endium Miasta Śębicy za 
wybitne “siągnięcia będzie ”r“wadz“ny ”“cząwszy “d 
r“ku szk“lneg“ 2008ł2009Łｬ 2) W Rozdziale V ust.2 

“trzymuje brzmienie: ｭ2Ł Sty”endium jest wy”Jacane 

w grudniu za “kres czterech miesięcy: “d wrze`nia d“ 
grudnia “raz miesięcznie: “d stycznia d“ czerwca, 
w ”“staci `wiadczenia ”ienięwneg“ ”rzelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna 

”rawneg“) ucznia nie”eJn“letnieg“ lub ”rzez ucznia 
”eJn“letnieg“Łｬ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrz“wi Miasta ŚębicyŁ 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie  
14 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
W“jewództwa P“dkar”ackieg“Ł 

 

 

Przewodniczący Rady 

Mie–s—ie– w Śębicy 

 

Jan Borek 
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UCHWAIA NR LXXXVIIIł45Ńł2ŃńŃ 

 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU 

 z dnia 29 ”audziernika 2010 rŁ 
  

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu  

Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze III" w mie`cie Jedlicze 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art.20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z ”óuniejszymi 
zmianami) i ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium 
Uwarunk“waL i Kierunków źag“s”“dar“wania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Jedlicze uchwalonym 

UchwaJą Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XXII/236/00 

z dnia 15 wrze`nia 2000 rŁ z ”óuniejszymi zmianami 
Rada Miejska w Jedliczu uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. §1Ł Uchwala się źmianę Miejsc“weg“ 
Planu źag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ ｭJedlicze IIIｬ 
w mie`cie Jedlicze, uchwal“neg“ UchwaJą  
Nr XXV/245/2005 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 

25 stycznia 2005 roku, opublik“waną w Dzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 17 
poz.196 z dnia 11 lutego 2005 roku. 

§ 2. 1. Zmiana planu wymienionego  

w §1 ”“lega na likwidacji czę`ci terenu “znacz“neg“ 
symbolem ZP i przeznaczenie pod teren komunikacji - 

parking oznaczony symbolem 1KD-P. 

2Ł S”“sób zmian, “ których m“wa w ust.1 jest 

”rzedstawi“ny na zaJączniku graficznym nr 1 do 

niniejszej uchwaJy, s”“rządz“nym na k“”ii rysunku 

planu wymienionego w §1, wedJug “znaczeL zmiany 
planu. 

3Ł Ś“ za”isów uchwaJy Nr XXVł245ł2005 
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 stycznia  

2005 r“ku w”r“wadza się nastę”ujące zmiany: 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 120  - 12073 -  Poz. 2338 
 

1) w §9 ustŁ1 ”kt 7 ”“ symb“lu: ｭKŚ-Pｬ 
w”r“wadza się tekst w brzmieniu: ｭ i 1KD-Pｬ; 

2) w §9 ”“ ustŁ4 w”r“wadza się ustŁ5 
w nastę”ującym brzmieniu: ｭNa “bszarze 
oznaczonym symbolem 1KD-P d“”uszcza się 
l“kalizację zieleni wys“kiej i niskiejｬŁ 

§ 3. Integralną czę`cią zmiany ”lanu 
wymienionego w §1 jest zaJącznik graficzny nr 1 do 

niniejszej uchwaJyŁ 

§ 4. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 

§ 5. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa P“dkar”ackieg“ i wchodzi 

w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szeniaŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

Piotr Krawczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 120  - 12074 -  Poz. 2338 
 

 

 
 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa P“dkar”ackieg“ Nr 120  - 12075 -  Poz. 2339 
 

źaJącznik 

d“ uchwaJy nr LXXXVIIIł450ł2010 

Rady Miejskiej w Jedliczu 

z dnia 29 ”audziernika 2010 rŁ 
 

 

dotŁ uchwalenia: źmiany Mie–scowego Planu źagos”odarowania Przestrzennego ｭJedlicze IIIｬ 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) Rada Miejska w Jedliczu rozstrzyga 

§ 1. o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, zg“dnie z ustawą 
o sam“rządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. 

(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z ”óunŁ zmŁ)Ł 

§ 2. Przewiduje się nastę”ujące nakJady: - 

budowa parkingu o symbolu 1KD-P o powierzchni 

“k“J“ 1850m2, w wys“k“`ci “k“J“ 200 000 zJ“tychŁ 

CaJk“wity szacunk“wy k“szt realizacji infrastruktury 

technicznej wynosi 200  000 zJŁ 

§ 3. Przewidywany termin realizacji zadaL 
z zakresu infrastruktury technicznej w ciągu 10 lat “d 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

§ 4. Wskazuje się “d”“wiedzialneg“ za 
wykonanie zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

Burmistrza Gminy Jedlicze. 

§ 5. Ś“”uszcza się zmianę s”“s“bu 
finans“wania wskazanych zadaL inwestycyjnych, 
z innych uródeJ, na ”“dstawie umów “ partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 
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UCHWAIA NR XLVIIIł499/10 

 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  
w s”rawie ustanowienia zasad ”rzyznawania Nagród i WyrównieL za wyso—ie wyni—i 

sportowe w —ra–owym lub międzynarodowym ws”óJzawodnictwie s”ortowym 

 
Na podstawie: art. 7 ust. l pkt 10 i art. 18 

 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sam“rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz  
art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 

o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z ”óunŁ zmŁ) Rada 
Miejska w Rymanowie uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. Ustanawia się Nagr“dy i Wyrównienia: 

a) za wysokie wyniki sportowe 

b) za zasJugi dla s”“rtuŁ 

§ 2. 1. Nagrody i Wyrównienia na zasadach 
“kre`l“nych niniejszą uchwaJą m“gą “trzymywać 
zawodnicy osiągający wys“kie wyniki s”“rt“we we 
ws”óJzaw“dnictwie kraj“wym lub międzynar“d“wymŁ 

2. Nagrody i Wyrównienia m“gą być ”rzyznane 
równiew trener“m ”r“wadzącym szk“lenie s”“rt“we, 
którzy ”rzyczynili się d“ “siągnięcia wys“kieg“ wyniku 
s”“rt“weg“ ”rzez zaw“dników “ których m“wa 
w ust.1. 

§ 3. 1. Nagrody i Wyrównienia m“gą być 
”rzyznane “s“b“m fizycznym, stale zamieszkaJym na 
terenie Gminy Rymanów lub czJ“nk“m klubów 

s”“rt“wych mających siedzibę i dziaJających na 
terenie Gminy RymanówŁ 

2Ł W szczególnie uzasadni“nych ”rzy”adkach 
Nagrody i Wyrównienia m“gą być ”rzyznane takwe 
zaw“dnik“m trenującym w klubach ”“za Gminą 
Rymanów, którzy będąc mieszkaLcami Gminy 
Rymanów, sw“imi wys“kimi “siągnięciami we 
ws”óJzaw“dnictwie kraj“wym lub międzynar“d“wym 
”r“mują Gminę RymanówŁ 

§ 4. 1. Nagroda jest jednorazowym 

`wiadczeniem ”ienięwnym wy”Jacanym z budwetu 
Gminy Rymanów, które stan“wi wyraz uznania za 
wys“kie wyniki s”“rt“we we ws”óJzaw“dnictwie 
kraj“wym lub międzynar“d“wym “raz za zasJugi dla 
sportu. 

2Ł Wyrównienie stan“wi medal, ”uchar, dy”l“m, 
s”rzęt s”“rt“wy związany z u”rawianą dyscy”liną 
oraz inne upominki rzeczowe i przyznawane jest za 

wys“kie wyniki s”“rt“we “raz za zasJugi dla s”“rtuŁ 

§ 5. 1Ł Przyznawanie Nagród i WyrównieL 
o których m“wa w § l ustala Regulamin stan“wiący 
zaJącznik nr l d“ niniejszej uchwaJy. 


