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źaJącznik Nr 2 

do uchwaJy Nr VIIł23ł2011 

Rady Gminy Radymno 

z dnia 2011-04-29 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRśSU 

 INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ NALśvĄCYCH ŚO ZAŚAK GMINY 

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte  
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ｭSo`nica 1ｬ w miejscowo`ci So`nicaｬ, 
Rada Gminy Radymno stwierdza, we do zadaL 
wJasnych gminy naleweć będą: 

1Ł UdziaJ w ”rzebudowie drogi wewnętrznej  
lub budowie ciągu ”ieszo ｦ jezdnego, 

2Ł UdziaJ w budowie `ciewki rowerowejŁ 

Wywej wymienione inwestycje celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą 
ze `rodków wJasnych gminy oraz ze `rodków 
”omocowych, zgodnie z ”lanem wydatków 
inwestycyjnych ”rzyjętych w ”lanie wieloletnim  
i okre`lanym corocznie w uchwale budwetowej Gminy 
Radymno. 
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UCHWAIA NR VIIł24/2011 

RADY GMINY RADYMNO 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭIazyｬ w Gminie Radymno 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Radymno 

”rzyjętego UchwaJą Nr XXIł45ł2000 Rady Gminy 
Radymno z dnia 23 sierpnia 2000 r. ze zmianami 

uchwalonymi UchwaJą Nr VIł49ł2007 Rady Gminy 

Radymno z dnia 29 marca 2007r., Rada Gminy 

Radymno 

uchwala, co nastę”uje 

RozdziaJ I 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego zwany dalej 

planem. 

2. Plan obejmuje granicami obszar  

o powierzchni ok. 61 ha, ”oJowony w Iazach, jak 
”rzedstawiono na zaJączniku graficznymŁ 

 

3. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) rysunek planu wykonany na mapie w skali 

1:2000, oznaczony jako źaJącznik Nr 1, 
stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 

oznaczone jako źaJącznik Nr 2Ł 

§ 2. 1. W obszarze ”lanu ustala się nastę”ujące 
”rzeznaczenie terenów wedJug ”rzyjętych oznaczeL: 

1) PE - tereny eksploatacji kruszywa naturalnego, 

2) PE/P - tereny eksploatacji kruszywa naturalnego 

oraz ”rodukcji i skJadów, 

3) P/KP - tereny skJadów, magazynów  
i komunikacji wewnętrznej, 

4) ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 

5) R ｦ tereny rolnicze, 

5) KDD ｦ teren drogi publicznej, dojazdowej, 

6) KX ｦ teren ciągu ”ieszo ｦ jezdnego, 
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7) WS - teren wód ”owierzchniowychŁ 

2. Ustalenia ”lanu stanowią tre`ć niniejszej 
uchwaJyŁ 

3. Oznaczenia terenów o równym ”rzeznaczeniu 
i o równych zasadach zagospodarowania opisane w 

tek`cie ”lanu symbolami literowymi mają odniesienie 
do terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych tymi symbolami w rysunku planu. 

4. Oznaczenia informacyjne zawarte na rysunku 

”lanu nie stanowią ustaleL ”lanu i obowiązują  
w zakresie ”rze”isów, w o”arciu, o które zostaJy 
okre`lone lub zawierają odniesienie do warunków 
wystę”ujących w obszarze ”lanuŁ 

§ 3. Je`li w ”lanie jest mowa o: 

1) filarze ochronnym  - nalewy ”rzez to rozumieć 
teren wyznaczony w celu ochrony terenu 

eksploatacji kruszywa przed wodami 

powodziowymi od rzeki San, 

2) zieleni izolacyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
zieleL niską i wysoką tworzącą zwarty zes”óJ 
nasadzeL o szeroko`ci minŁ 4mŁ 

RozdziaJ II 

Zasady zagos”odarowania terenów objętych planem 

§ 4. Przy zagos”odarowaniu terenu nalewy 
uwzględnić ”oJowenie w granicach ”lanu terenów  
i obszarów górniczych ”lanowanych do odkrywkowej 
eks”loatacji zJowa kruszywa naturalnego, w tym: 

1) terenu i obszaru górniczego o nazwie: ｭIazyｬ 
wpisanego do rejestru obszarów górniczych 
pod numerem: 10-9/5/334, 

2) terenu i obszaru górniczego o nazwie: ｭIazy-Iｬ 
w”isanego do rejestru obszarów górniczych 
pod numerem: 10-9/5/335, 

3) terenu i obszaru górniczego o nazwie: ｭIazy-IIｬ 
w”isanego do rejestru obszarów górniczych 

pod numerem: 10-9ł5ł342, jak okre`lono  
w ”rze”isach szczegóJowych niniejszej 
uchwaJyŁ 

2. Ustala się ochronę konserwatorską terenu  
o udokumentowanych warto`ciach kulturowych,  
tj. stanowiska archeologicznego (38/AZP104-84/58) 

zlokalizowanego w wyznaczonym na rysunku planu 

obszarze oznaczonym symbolem R2. 

3. W granicach planu ustala się nakazy: 

1) zachowania bez”iecznych odlegJo`ci od sieci  
i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym 
zakaz lokalizacji obiektów wzdJuw linii 
elektroenergetycznej 15 kV, w odlegJo`ci minŁ 
7,5 m licząc obustronnie od osi tej liniiŁ 

4. W granicach planu: 

1) do”uszcza się realizację: 

a) sieci urządzeL  infrastruktury technicznej,  
w tym z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, 

b) dróg wewnętrznych, dojazdów, ”rzy 
zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanu, 

2) nie do”uszcza się ”rowadzenia eks”loatacji 
zJowa w s”osób ”owodujący przenikanie 

”onadnormatywnych zanieczyszczeL do wód  
i gruntów, 

3) masy ziemne stanowiące warstwy nakJadu 
magazynowane w granicach terenu, 

wykorzystać do zagos”odarowania terenu po 

zakoLczeniu eks”loatacji zJowaŁ 

RozdziaJ III 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 5. 1. Na terenach przeznaczonych na 

eks”loatację kruszywa naturalnego, oznaczonych 
symbolem PE, w tym: PE1 o powierzchni  

ok. 13,15 ha, PE2 o powierzchni ok. 19,14 ha: 

1) dopuszcza się: 

a) skJadowanie kruszywa oraz mas ziemnych, 

b) lokalizację obiektów i urządzeL związanych  
z eks”loatacją kruszywa naturalnegoŁ 

2. Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenów: 

1) ”rzy eks”loatacji zasobów i ”rzemieszczaniu 
mas ziemnych zachować minimalną odlegJo`ć: 

a) 10m od terenu drogi wewnętrznej i terenu 
zieleni izolacyjnej, 

b) 10m od najbliwszej wyrobisku krawędzi 
fundamentu podpory wykonanej dla sieci 

elektroenergetycznej, 

2) obsJuga komunikacyjna z terenów skJadów, 
magazynów i komunikacji wewnętrznej  
(PłKP2, PłKP3, PłKP4) oraz dróg wewnętrznych 
(KŚW1, KŚW2) wJączonych do drogi 
publicznej, dojazdowej (KDD). 

3. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu 
”o zakoLczeniu eks”loatacji: 

1) teren zagos”odarować na zbiorniki wodne  
z hodowlą ryb lub na cele rekreacji oraz zieleni. 

§ 6. 1. Na terenach przeznaczonych  na 

eks”loatację kruszywa naturalnego oraz ”rodukcji  
i skJadów, oznaczonych symbolem PśłP, w tym teren 
PE/P1 o powierzchni ok. 5,63 ha, teren PE/P2  

o powierzchni ok. 7,47 ha: 

1)dopuszcza się: 

a) skJadowanie kruszywa oraz mas ziemnych, 

b) lokalizację obiektów ”rzeróbki kruszywa wraz  
z urządzeniami technicznymi, 

c) zabudowę obiektami ”rodukcji i za”lecza 
zakJadu górniczegoŁ 
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2. Ustala się zasady zagos”odarowania 
terenów: 

1) przy eksploatacji zasobów i ”rzemieszczaniu 
mas ziemnych zachować minimalną odlegJo`ć: 

a) 10m od terenu drogi dojazdowej i terenu zieleni 

izolacyjnej, 

2) ”rzy realizacji obiektów kubaturowych 
zachować: 

a) wysoko`ć ｦ I kondygnacja nadziemna, nie 

więcej niw 7m, 

b) dachy ”Jaskie, jedno- lub dwuspadowe  

o s”adkach od 0° do 45°, 

c) usytuowanie w odlegJo`ci minimum 6m od 
granicy z terenem drogi dojazdowej, 

3) obsJuga komunikacyjna z terenu drogi 
”ublicznej, dojazdowej (KŚŚ), terenów dróg 
wewnętrznych (KŚW1, KŚW2) wJączonych do 
drogi ”ublicznej oraz ”rzez teren skJadów, 
magazynów i komunikacji wewnętrznej  
(P/KP1, P/KP2). 

3. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu 
”o zakoLczeniu eks”loatacji: 

1) teren zagos”odarować na zbiorniki wodne  
z hodowlą ryb lub na cele rekreacji oraz zieleni. 

§ 7. 1. Na terenach przeznaczonych  na teren 

skJadów, magazynów i komunikacji wewnętrznej, 
oznaczonych symbolem P/KP, w tym: P/KP1  

o powierzchni ok. 2,63 ha, P/KP2 o powierzchni  

ok. 2,29 ha, P/KP3 o powierzchni ok. 1,19 ha, P/KP4 

o powierzchni ok. 0,40 ha: 

1) do”uszcza się: 

a) skJadowanie kruszywa oraz  mas ziemnych, 

b) zabudowę magazynami, 

c) eks”loatację zJowa na terenie oznaczonym 
symbolem PłKP3 ”rzy zachowaniu warunków 
okre`lonych w § 4 ustŁ2, 

2) nie do”uszcza się: 

a) obniwania ”oziomu terenu w zasięgu filara 
ochronnego (w czę`ci w granicach ”lanu)Ł 

2. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1) ”rzy skJadowaniu mas ziemnych zachować 
minimalną odlegJo`ć: 

a) 10m od granicy z  terenów rolniczych oraz od 
granicy z terenem drogi publicznej, dojazdowej, 

2) ”rzy realizacji magazynów zachować: 

a) wysoko`ć budynku ｦ I kondygnacja nadziemna, 

nie więcej niw 7m, 

b) dachy ”Jaskie, jedno- lub dwuspadowe  

o s”adkach od 0° do 45°, 

c) usytuowanie w odlegJo`ci minimum 6m od 
granicy z terenem drogi dojazdowej i poza 

zasięgiem filara ochronnego, 

3) obsJuga komunikacyjna terenów z drogi 
”ublicznej, dojazdowej (KŚŚ), dróg 
wewnętrznych (KŚW1, KŚW2), wJączonych do 
drogi publicznej (KDD). 

3. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu 
”o zakoLczeniu eks”loatacji: 

1) teren zagos”odarować zielenią niską  
z do”uszczeniem `ciewki rowerowej  
o szeroko`ci od 1,5m do 2,0mŁ 

§ 8. 1. Na terenach przeznaczonych  

na teren zieleni izolacyjnej, oznaczonych symbolem  

ZI, w tym: ZI 1 o powierzchni 0,60 ha,  

ZI 2 o powierzchni 0,44 ha, ZI 3 o powierzchni  

0,60 ha, ZI 4 o powierzchni 1,11 ha: 

1) do”uszcza się: 

a)  zagos”odarowanie obiektami maJej architektury 
na terenie oznaczonym symbolem ZI 4, 

b) usytuowanie stacji transformatorowej, 

2) obsJuga komunikacyjna terenów z drogi 
publicznej, dojazdowej (KDD) oraz poprzez 

tereny skJadów, magazynów i komunikacji 
wewnętrznej (PłKP1, PłKP2, PłKP3)Ł 

§ 9. 1. Na terenach przeznaczonych  na tereny 

rolnicze, oznaczonych symbolem  R, w tym: R1  

o powierzchni ok. 1,45 ha, R2 o powierzchni  

ok. 0,63 ha, R3 o powierzchni ok.  0,37 ha, R4  

o powierzchni ok. 0,56 ha: 

1) do”uszcza się: 

a) usytuowanie stacji transformatorowej, 

b) skJadowanie mas ziemnych, 

2) nie do”uszcza się: 

a) eks”loatacji zJowa kruszywa naturalnego, 

b) lokalizacji obiektów kubaturowych, 

c) obniwania ”oziomu terenu w zasięgu filara 
ochronnego (w czę`ci w granicach ”lanu), na 
terenie oznaczonym symbolem R4, 

d) ograniczenia dostę”u (ogrodzenia)  rowu 
melioracyjnego ”oJowonego na terenie wód 
powierzchniowych (WS), 

4) obsJuga komunikacyjna terenów z drogi 

”ublicznej, dojazdowej (KŚŚ), ciągu ”ieszo - 

jezdnego (KX) oraz ”o”rzez teren skJadów, 
magazynów i komunikacji wewnętrznej (PłKP1)Ł 

§ 10. 1. Na terenie wód ”owierzchniowych, 

oznaczonym symbolem WS, o powierzchni  

ok. 0,06 ha: 

1) do”uszcza się: 
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a) przebudowę rowu melioracyjnego, 

2) dostę”no`ć komunikacyjna z drogi ”ublicznej, 
dojazdowej (KŚŚ), ciągu ”ieszo ｦ jezdnego 

(KX). 

§ 11. 1ŁUstala się zagos”odarowanie terenu 
drogi publicznej, dojazdowej, oznaczonej symbolem 

KDD, o powierzchni ok. 1,77 ha: 

1) parametry drogi: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, 
od 10 m do12 m, 

b) ”as jezdny o szeroko`ci minimum 6m, 

c) obciąwenie jezdni dostosowane do ruchu 
cięwarowego, 

2) do”uszcza się: 

a) przeprowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej, 

b) wykonanie rowów ”rzydrownych  
i melioracyjnych, 

c) `ciewkę rowerowąŁ 

§ 12. 1. Ustala się zagos”odarowanie terenów 
dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem KŚW,  
w tym: KDW1o powierzchni 0,96 ha, KDW2  

o powierzchni 0,56 ha: 

1) parametry drogi: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 10m, 

b) ”as jezdny o szeroko`ci minimum 3,5m, 

2) do”uszcza się: 

a) przeprowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej, 

b) wykonanie rowów ”rzydrownych  
i melioracyjnych. 

§ 13. 1. Ustala się zagos”odarowanie terenu 
ciągu ”ieszo ｦ jezdnego, oznaczonego  symbolem KX, 

o powierzchni 0,26 ha: 

1) ”arametry ciągu ”ieszo - jezdnego: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mniej niw 6m, 

2) do”uszcza się: 

a) przeprowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej, 

b) wykonanie rowów ”rzydrownych  
i melioracyjnych. 

§ 14. 1. Ustala się zasady obsJugi terenu  
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) ”rzy zagos”odarowaniu terenu wykorzystać 
istniejące i ”rojektowane sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej wraz  

z wykonywaniem ”rzyJączy i rozbudową sieci 

elektroenergetycznej, 

2) przebieg nowych sieci infrastruktury 

technicznej ”rowadzić równolegle do ”rzebiegu 
dróg lub granic nieruchomo`ci i linii 
rozgraniczających tereny o równym 
”rzeznaczeniu i o równych zasadach 
zagospodarowania, 

3) przy realizacji sieci i urządzeL z nią związanych 
zachować bez”ieczne odlegJo`ci od 
”lanowanych i realizowanych obiektów 
budowlanych oraz innych sieci uzbrojenia 

technicznego, 

4) zao”atrzenie w wodę ”o”rzez rozbudowę 
wodociągu gminnego, ”rze”rowadzonego ”rzez 
teren zabudowany ”oJowony ”o stronie 
wschodniej od granic terenu objętego ”lanem,  
o ”rzekrojach od Ø 20 do Ø 200 lub  
z indywidualnego ujęcia wody, 

5) od”rowadzenie `cieków sanitarnych  
do szczelnego zbiornika bezod”Jywowego, 

6) od”rowadzenie wód o”adowych z nawierzchni 

terenów utwardzonych do rowów ”rzydrownych 
po ich podczyszczeniu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

7) wody o”adowe z terenów nieutwardzonych 
zagos”odarować w granicach terenów 
przewidzianych w planie do zagospodarowania, 

z odprowadzeniem ich nadmiaru systemu 

retencji gruntowej lub do zbiornika ”owstaJego 
w wyniku eksploatacji, 

8) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej 
sieci elektroenergetycznej 15 kV i poprzez 

”rzebudowę tej sieci oraz zmianę jej ”rzebiegu, 
w tym z linii zasilających, kablowych oraz 

”rzyJączy, 

9) ogrzewanie obiektów rozwiązać indywidualnie 
lub ”rzy stosowaniu uródJa ogrzewania 
korzystnego dla `rodowiska, 

10) od”ady komunalne gromadzić w zbiornikach  
i wywozić w s”osób zgodny z zasadami 

obowiązującymi na terenie gminy, 

11) odpady powstające w wyniku ”rowadzenia 
dziaJalno`ci gos”odarczej gromadzić i usuwać 
w s”osób zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 15. 1. Ustala się ”arametry i wskauniki 
zagos”odarowania terenów objętych granicami ”lanu 
oraz zasady podziaJu: 

1) ”rzy realizacji zabudowy za”ewnić  
minŁ 1 miejsce ”ostojowe na kawde 150 m² 
powierzchni zabudowy, 

2) zachować minŁ 5% terenu dziaJki  
jako powierzchni biologicznie czynnej, 
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3) powierzchnia zabudowy dopuszczonej 

ustaleniami ”lanu nie większa niw  
30% ”owierzchni dziaJki, 

4) ”rzy ”odziale terenu na dziaJki zachować 
”owierzchnię nowej dziaJki jako nie mniejszą niw 
0,2 ha. 

§ 16. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwytkowania 
terenów w obszarze ”lanuŁ 

§ 17. Ustala się 2% stawkę ”rocentową 
sJuwącą naliczeniu o”Jat z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w związku z uchwaleniem ”lanuŁ 

§ 18. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa Podkar”ackiego i wchodzi 
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty jej ogJoszeniaŁ 

 

 

PRZśWOŚNICZĄCY 

Rady Gminy 

 

Ryszard Bocian 
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źaJącznik Nr 2 

do uchwaJy Nr VIIł24ł2011 

Rady Gminy Radymno 

z dnia 2011-04-29 

 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ NALśvĄCYCH ŚO ZAŚAK GMINY 

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), uwzględniając ustalenia zawarte  
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ｭIazyｬ w Gminie Radymno,   Rada 

Gminy Radymno stwierdza, we do zadaL wJasnych 
gminy naleweć będą: 

1. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej, 

publicznej, dojazdowej, 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej, 

3Ł Realizacja o`wietlenia drogi ”ublicznej, 

4Ł Budowa `ciewki rowerowejŁ 

Wywej wymienione inwestycje celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej realizowane będą 
ze `rodków wJasnych gminy oraz ze `rodków 
pomocowych, zgodnie z planem wydatków 
inwestycyjnych ”rzyjętych w ”lanie wieloletnim  
i okre`lanym corocznie w uchwale budwetowej Gminy 
Radymno. 
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UCHWAIA NR XIIIł2655ł2Ńńń 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE 

 z dnia 14 czerwca 2011 r. 

  
w sprawie stwierdzenia niewawno`ci § 4 ust. 3 uchwaJy Rady Gminy Jarocin 

Nr VI/33/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w s”rawie okre`lenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ”rawidJowo`ci ich wykorzystania 

dla ”ublicznych szkóJ dziaJających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych 

”rzez ”odmioty inne niw jednostka samorządu terytorialnego - w czę`ci dotyczącej 
uzalewniania ”rzyznania dotacji od ｭotrzymania informacji o faktycznej liczbie uczniów 

wedJug stanu na ”ierwszy dzieL miesiąca, na który udzielana jest dotacjaｬ 

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie ”o ”rze”rowadzeniu ”ostę”owania 
nadzorczego w s”rawie uchwaJy Rady Gminy Jarocin 

Nr VI/33/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie 

okre`lenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 

trybu i zakresu kontroli ”rawidJowo`ci ich 
wykorzystania dla ”ublicznych szkóJ dziaJających na 
terenie Gminy Jarocin, prowadzonych przez podmioty 

inne niw jednostka samorządu terytorialnego ｦ 

dziaJając na ”odstawie artŁ 11 ustŁ 1 pkt 4, art. 18a 

ust. 3 ustawy z dnia 7 ”audziernika 1992 rŁ 
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. 

U z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 91 
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jŁtŁ: ŚzU z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ): 

stwierdza niewawno`ć § 4 ust. 3 uchwaJy Rady 
Gminy Jarocin Nr VI/33/2011 z dnia 12 maja  

2011 roku w s”rawie okre`lenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

”rawidJowo`ci ich wykorzystania dla ”ublicznych szkóJ 

dziaJających na terenie Gminy Jarocin, prowadzonych 

przez podmioty inne niw jednostka samorządu 
terytorialnego w czę`ci dotyczącej uzalewniania 
”rzyznania dotacji od ｭotrzymania informacji 
o faktycznej liczbie uczniów wedJug stanu na ”ierwszy 
dzieL miesiąca, na który udzielana jest dotacjaｬŁ 

UZASADNIENIE 

W dniu 23 maja 2011 roku do Regionalnej  

Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w”JynęJa uchwaJa 

Nr VI/33/2011 Rady Gminy Jarocin z dnia 12 maja 

20011 roku w s”rawie okre`lenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

”rawidJowo`ci ich wykorzystania dla ”ublicznych 
szkóJ dziaJających na terenie Gminy Jarocin, 
”rowadzonych ”rzez ”odmioty inne niw jednostka 
samorządu terytorialnego. 

W badanej uchwale Rada Gminy Jarocin  

w § 2 ustaliJa tryb udzielania dotacji, okre`liJa wzór 
wniosku o udzielenie dotacji oraz okre`liJa  


