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UCHWAŁA NR IX/74/11 
RADY GMINY LIPINKI 

 z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

w sprawie okreņlenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajĉć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 
i ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Lipinki uchwala, 
co następuje :  

§ 1.  

1. Ustala się zniżkę tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Lipinki. 

 

§ 2.  

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum zależy od 
liczby oddziałów funkcjonujących w szkole i wynosi :  

a) od 2 do 4 oddziałów - 9 - 12 godzin dydaktycznych  

b) od 5 do 7 oddziałów - 7 - 9 godzin dydaktycznych  

c) więcej jak 7 oddziałów - 6 godzin dydaktycznych  

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla 
dyrektora przedszkola zależy od liczby oddziałów 
funkcjonujących w przedszkolu i wynosi :  

a) od 2 do 3 oddziałów - 12 - 18 godzin dydaktycznych  

3. Wymiar godzin ustalony w ust. 1 i ust.2 ,przysługuje 
również nauczycielowi, który obowiązki kierownicze 
pełni w zastępstwie nauczyciela ,któremu powierzo-
no stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierw-

szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie, a jeżeli te warunki 
wystąpiły pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lipinki. 

 

§ 4. Traci moc:  

- uchwała Nr XXI/113/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 
11 czerwca 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;  

- uchwała Nr XXXIV/290/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 
30 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXI/113/04 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 czerwca 
2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli;  

- uchwała Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 
17 czerwca 2011 r. w sprawie okreņlenia zasad 
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych dyrektorom szkół podstawowych, 
gimnazjów i przedszkoli . 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-
ņnia 2011 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Bogdan Czeluņniak 
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UCHWAŁA NR IX/75/11 
RADY GMINY LIPINKI 

 z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieņ Kryg 
czĉņć działek nr 1581/4, 1581/5 

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku 
o ochronie gruntów rolnych i leņnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi 
zmianami) w związku z Uchwałą Nr XL/366/10 Rady 
Gminy Lipinki z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lipinki – wieņ 
Kryg Rada Gminy Lipinki uchwala co następuje:  
 

USTALENIA FORMALNE 

 

§ 1. Ilekroć w treņci uchwały jest mowa o  

1) „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozu-
mieć miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lipinki wprowadzony Uchwałą 
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Nr XXVIII/157/05/2005 Rady Gminy Lipinki z dnia 
3 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
Nr 167 poz. 1096 z 23 marca 2005 roku z późn. 
zmianami).  

2) „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu 
dotychczasowego dla terenów obejmujących 
częņć działki nr 1581/4 i częņć działki Nr 1581/5 we 
wsi Kryg, uchwaloną niniejszą uchwałą.  

3) „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysu-
nek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzo-
ny na mapie sytuacyjno – wysokoņciowej wyko-
nanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej 
w Powiatowym Oņrodku Dokumentacji Geodezyj-
no – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik Nr 1 i będący integralną częņcią niniej-
szej uchwały.  

4) „Studium” – należy przez to rozumieć studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lipinki uchwalone Uchwałą 
Nr XXI/166/2000 Rady Gminy Lipinki z dnia 
30 czerwca 2000 roku.  

5) „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć 
ņredni poziom terenu istniejącego, liczony 
w obrysie rzutu budynku jako ņrednia arytmetycz-
na poziomu terenu od strony przystokowej 
i odstokowej. 

§ 2.  

1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan o którym 
mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym 
mowa w § 1 punkt 4.  

2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2. 

 

§ 3.  

1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium 
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza ob-
szarów przestrzeni publicznych, wymagających 
okreņlenia warunków ich kształtowania.  

2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba 
okreņlania zasad i warunków podziałów i scaleń 
nieruchomoņci.  

3. W obszarze objętym planem nie występują tereny 
i obiekty podlegające ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych, tereny objęte planem nie są 
zagrożone powodzią i osuwaniem się mas ziem-
nych, nie znajdują się w strefach ochrony sanitar-
nej ujęć wody.  

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają sto-
sowania przepisów odrębnych. 

§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 
i leņnych (Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz. 1266 z późn. 
zmianami) przeznacza się na cele nierolnicze 
i nieleņne grunty rolne objęte planem klasy R IVa 
o powierzchni 2,19 ha, nie wymagające zgody 
o której mowa w art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy. 
Pozostała częņć terenu objętego planem 
o powierzchni 0,86 ha była przeznaczona na cele nie-
rolnicze i nieleņne w planie dotychczasowym.  

 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych 
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.  

2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg 
zasad podanych w § 7.  

3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu okreņlone 
w ustaleniach szczegółowych. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony ņro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów 
ņrodowiska przyrodniczego, w szczególnoņci czy-
stoņci wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz 
harmonijnego krajobrazu.  

2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczenia atmosfery, okreņlonych 
w przepisach odrębnych.  

3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie 
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopusz-
czalnego poziomu hałasu okreņlonego w przepi-
sach odrębnych jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.  

4) Na obszarze objętym planem nie występują inne 
formy ochrony przyrody. 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:  

1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów 
harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do 
lokalnych tradycji budowlanych.  

2) Na obszarze objętym planem nie występują obiek-
ty podlegające ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568). 

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji:  

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ņcieków do wód 
i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów 
w miejscach do tego nie wyznaczonych.  

2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii 
elektroenergetycznych w wielkoņciach zgodnych 
z przepisami odrębnymi.  

3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej i podłączenie nowych obiektów do istnie-
jących sieci.  

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 9.  

1. Teren oznaczony symbolem US obejmujący częņć 
działki nr 1581/4 i częņć działki nr 1581/5 we wsi 
Kryg o powierzchni łącznej 3,05 ha, stanowiący 
grunty rolne klasy R IVa, przeznacza się na tereny 
usług sportu dla realizacji obiektów i urządzeń 
sportowych oraz obiektów towarzyszących. Utrzy-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 423 – 26277 – Poz. 3950 
 

muje się istniejące boisko sportowe i dopuszcza 
się jego przebudowę i rozbudowę. Dopuszcza się 
realizację nowych boisk sportowych, kortów teni-
sowych i podobnych. Dopuszcza się realizację hali 
sportowej. Dopuszcza się realizację budynku ad-
ministracyjno – socjalnego, związanego z obiekta-
mi sportowymi. Dopuszcza się realizację sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje 
zabezpieczenie co najmniej 100 miejsc parkingo-
wych dla samochodów osobowych.  

2. Symbolem EE oznaczono istniejącą sieć elektro-
energetyczną do utrzymania. Dopuszcza się jej re-
monty, rozbudowę i przebudowę w tym skablowa-
nie na warunkach okreņlonych przez zarządzające-
go siecią. W obrębie sieci ņredniego napięcia 
obowiązuje pozostawienie pasa terenu o szeroko-
ņci po 5,5 m od osi linii elektroenergetycznej wol-
nego od zadrzewień.  

3. Dla budynków ustala się następujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy:  

1) Obowiązują dachy o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych 10-350, dla budynku admini-
stracyjno – socjalnego 30-430. Obowiązuje 
ciemna kolorystyka dachów (w kolorach takich 
jak ciemnoczerwony, ciemnozielony, brązowy, 
grafitowy) z wykluczeniem kolorów żółtych 
i niebieskich.  

2) Obowiązuje maksymalna wysokoņć budynków, 
nie większa niż 12 m licząc od poziomu terenu 
do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksy-
malnie 1,20 m od poziomu terenu.  

3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli 
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków 
i jaskrawych kolorów.  

4) W zagospodarowaniu obowiązuje powierzchnia 
zabudowy (nie licząc boisk sportowych i kortów) 
nie większa niż 25% powierzchni wydzielonego 
terenu, powierzchnia biologicznie czynna co 
najmniej 15% powierzchni wydzielonego tere-
nu, zagospodarowana zielenią urządzoną 
z preferencją gatunków rodzimych.  

4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów US 
w zakresie infrastruktury technicznej:  

1) Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia, doce-
lowo ze zbiorczej sieci wodociągowej.  

2) Odprowadzenie ņcieków (dotyczy ņcieków 
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wod-
ne” – Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz. 2019 z późn. 

zmianami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitar-
nej na obszarze wsi.  

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte 
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie ga-
zu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.  

4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci ņrednie-
go ciņnienia na warunkach okreņlonych przez 
zarządzającego siecią.  

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej 
sieci na warunkach okreņlonych przez zarządza-
jącego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebo-
wania mocy.  

6) Usuwanie odpadów poprzez gromadzenie ich 
w przystosowanych pojemnikach, usytuowa-
nych zgodnie z przepisami odrębnymi 
i wywożenie w sposób zorganizowany.  

5. Dojazd do terenów US z istniejącej drogi powiato-
wej klasy zbiorczej (działka nr 1662).  

 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania usta-
lonego planem, dopuszcza się dotychczasowe zago-
spodarowanie i użytkowanie. 

§ 11. Ustala się wysokoņć opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci w wyniku uchwalenia planu dla terenów 
US w wysokoņci 5%. 

§ 12. Integralną częņcią niniejszej uchwały są:  

1) rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony sto-
sowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały.  

2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu planu, stanowiący załącznik 
Nr 2.  

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, stano-
wiące załącznik Nr 3. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Lipinki. 

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na 
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Bogdan Czeluņniak 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 423 – 26278 – Poz. 3950 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr IX/75/11 
Rady Gminy Lipinki 
z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Bogdan Czeluņniak 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr IX/75/11 
Rady Gminy Lipinki 
z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie dotyczące rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – 

wieņ Kryg czĉņć działek nr 1581/4, 1581/5. 

Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się z oņwiad-
czeniem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym brak 
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Kryg częņć działek nr 1581/4, 
1581/5, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu 
publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, 
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym 
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717).  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Bogdan Czeluņniak 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr IX/75/11 
Rady Gminy Lipinki 
z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do 
zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lipinki – wieņ Kryg czĉņć działek nr 1581/4, 
1581/5. 

Rada Gminy Lipinki, po zapoznaniu się z oņwiadcze-
niem Wójta Gminy Lipinki, stwierdzającym brak zapisa-

nych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
należących do zadań własnych gminy w projekcie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla wsi Kryg częņć działek nr 1581/4, 1581/5, 
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).  

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Bogdan Czeluņniak 

3950

 
3951 

3951  

UCHWAŁA NR XI/73/2011 
RADY GMINY ŁABOWA 
 z dnia 29 lipca 2011 r. 

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 5 ust. 5 , art. 5a ust 2 pkt 1, art. 6 ust. 2, art. 14a 
ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 roku 
o systemie oņwiaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MEN 
z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych 
form wychowania przedszkolnego, warunków two-
rzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 
działania (Dz. U. nr 161 poz.1080) uchwala się co na-
stępuje: 

§ 1.  

1. W celu realizacji projektu „Przedszkolaki są wņród 
nas” współfinansowanego z Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki tworzy się punkt przedszkolny 
w Nowej Wsi. 

2. Projekt „Przedszkolaki są wņród nas” realizowany 
będzie w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 
2013 r. 

3. Po okresie realizacji projektu, o którym mowa 
w ust. 2, Rada Gminy Łabowa podejmie decyzję 
o dalszym funkcjonowaniu punktu przedszkolnego 
w Nowej Wsi. 

§ 2. Organizacja punktu przedszkolnego stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Marek Stanisz 

  


