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2) za odbiór i trans”ort nieczysto`ci ciekJych z terenu gminy Śobra w wysoko`ci 6,44łm3; 
3) zlew `cieków w ”unkcie oczyszczania w wysoko`ci 3,30łm3Ł 

§ 2Ł Śo stawek okre`lonych w § 1 doliczany będzie ”odatek VAT w ustawowej wysoko`ciŁ 

§ 3Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi ŚobrejŁ 

§ 4Ł Traci moc uchwaJa Nr XVł93ł2007 Rady Miejskiej w Śobrej z dnia 12 grudnia 2007 rŁ w s”rawie gór-
nych stawek o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w zakresie odbierania od”adów ko-
munalnych oraz górnej stawki za o”równianie zbiorników bezod”Jywowych na terenie Gminy ŚobraŁ 

§ 5Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa 
źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCA RAŚŹ 
 

Jolanta Siekiera 

PozŁ 2Ń2 
 

UCHWAIA NR XIXłń68łŃ8 
Rady Miejskiej w Golczewie 
z dnia 29 grudnia 2ŃŃ8 rŁ 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

- czę`ć dziaJki nr ń6ł6 obręb Samlino, gmŁ GolczewoŁ 

 Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 
i Nr 130, ”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ 
Nr 199, ”ozŁ 1227 i Nr 201, ”ozŁ 1237), artŁ 40 ustŁ 1 i artŁ 41 ustŁ 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samo-
rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, 
”ozŁ 984, Nr 153, ”ozŁ 1271 i Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 i Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ 
Nr 102, ”ozŁ 1055, Nr 116, ”ozŁ 1203 i Nr 167, ”ozŁ 1759; z 2005 rŁ Nr 172, ”ozŁ 1441 i Nr 175, ”ozŁ 1457; 
z 2006 rŁ Nr 17, ”ozŁ 128, i Nr 181, ”ozŁ 1337; z 2007 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr 138, ”ozŁ 974 i Nr 173, 
”ozŁ 1218 oraz z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co nastę”uje: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - czę`ć dziaJki nr ń6ł6 obręb Samlino, gmŁ Golczewo 
 

RozdziaJ ń 
Przepisy wstępne 

§ ńŁ 1Ł źgodnie z uchwaJą Nr XXXIVł233ł06 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 27 kwietnia 2006 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowo-
nego w obrębie geodezyjnym Samlino, gmŁ Golczewo, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium Uwarun-
kowaL i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego Gminy Golczewo ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXIIIł218ł02 
Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 18 czerwca 2002 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rze-
strzennego dla ko”alni torfu w Samlinie, o ”owierzchni 21,09 ha, zwany dalej ｭ”lanem miejscowymｬŁ 

2Ł Przedmiotem ”lanu miejscowego jest zwiększenie obszaru eks”loatacji zJowa torfu na czę`ci dziaJki 
o numerze ewidencyjnym 16ł6, obręb SamlinoŁ 

3Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik graficzny nr 1 - rysunek ”lanu w skali 1:2Ł000; 
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2) zaJącznik graficzny nr 2 - wyrys ze Studium UwarunkowaL i Kierunków źagos”odarowania Przestrzennego 

Gminy Golczewo; 
3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isanych w ”lanie miejscowym, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowaniaŁ 

4Ł Plan miejscowy okre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zago-
s”odarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-

baryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy; 
7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”odsta-

wie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi 
oraz osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegóJowe zasady i warunki scalania nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym; 
9) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz  

zabudowy; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej; 
11) s”osób i termin tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
12) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennymŁ 

5Ł Obowiązującymi ustaleniami na rysunku ”lanu miejscowego są: 

1) granica obszaru objętego ”lanem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) oznaczenie terenu: - symbole ”oszczególnych terenówŁ 

§ 2Ł 1Ł Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

1) ustaleL ogólnych; 
2) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych; 
3) ”rze”isów koLcowychŁ 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

3Ł Ilekroć w ”lanie miejscowym jest mowa o: 

1) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to rozumieć obowiązujące ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 
2) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi równe ”rzeznaczenie lub rów-

ne zasady zagos”odarowania, o ile z tre`ci niniejszej uchwaJy nie wynika inaczej; 
3) linii rozgraniczającej - nalewy ”rzez to rozumieć linie ciągJe na rysunku ”lanu miejscowego, rozdzielającą te-

reny o równych kategoriach ”rzeznaczenia, której ”rzebieg jest nienaruszalny i której zmiana ”rzebiegu mowe 
nastą”ić jedynie w trybie zmiany ”lanu miejscowego; 

4) ”rzeznaczeniu ”odstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć ”lanowany rodzaj uwytkowania dziaJki lub terenu, 
zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu miejscowego wraz z elementami zagos”odarowania uzu”eJnia-
jącego i towarzyszącego, związanymi bez”o`rednio z ”rzeznaczeniem terenu; 

5) eks”loatacji zJowa torfu - nalewy ”rzez to rozumieć taki rodzaj dziaJalno`ci, która ”olega na ”ozyskiwaniu ko-
”alin z naturalnego zJowa, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

6) filarze ochronnym - nalewy ”rzez to rozumieć ”as terenu, w granicach którego ze względu na ochronę wy-
dobywanie ko”alin nie mowe być ”rowadzone, albo mowe być dozwolone tylko w s”osób za”ewniający 
ochronęŁ 
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RozdziaJ 2 
Ustalenia ogólne 

§ 3Ł Na obszarze ”lanu miejscowego wydziela się nastę”ujące tereny elementarne, oznaczone niwej o”isa-
nymi symbolami: 

1) obszar górniczy ko”alni torfu, oznaczony symbolem - PG; 
2) filar ochronny - FO; 
3) fragment ko”uJy torfowiska do zachowania - TźŁ 

§ 4Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: do czasu realizacji inwestycji 
zgodnie z ”rojektowanym ”rzeznaczeniem terenu do”uszcza się dotychczasowe uwytkowanie terenówŁ 

§ 5Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) fragment ko”uJy torfowiska oznaczony symbolem Tź do dalszego zachowania w stanie naturalnym; 
2) czynne wyrobiska ”owinny mieć maksymalnie ograniczoną gJęboko`ć eks”loatacji (zwJaszcza w obrębie 

”owierzchni sąsiadujących z zachowaną ko”uJą torfową), dno wyrobisk ”owinno zachowywać uksztaJto-
wanie ”owierzchni s”rzed eks”loatacji oraz ”owinno w caJo`ci być ”okryte warstwą torfu (nie ”owinno się-
gać ”odJowa mineralnego); 

3) zagJębienia bezod”Jywowe wy”eJnione wodą - zachować, rowy ”o zakoLczeniu eks”loatacji zasy”ać torfem 
lub zamknąć zastawkami ”iętrzącymi; 

4) w ”asie gruntów ”rzylegJych do torfowiska od zewnątrz (wzdJuw rowów o”askowych) wykonać nasadzenia 
krzewów (gatunki rodzime) tworzących barierę biogeochemiczną, ograniczającą s”Jyw biogenów (dotyczy 
to zwJaszcza sąsiadujących z torfowiskiem; 

5) teren wyrobiska nalewy zabez”ieczyć ”rzed niekontrolowanym uwytkowaniem, w szczególno`ci ”rzed za-
`miecaniem i wylewaniem nieczysto`ci; 

6) na obszarze objętym ”lanem miejscowym zakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
Jywać na `rodowisko, innych niw okre`lone w ”lanie miejscowym; 

7) zakazuje się ”rowadzenia ”rac innych niw ustalone w ”lanie miejscowym, które trwale i niekorzystnie naru-
szają stosunki gruntowo-wodne ”anujące na obszarze objętym ”lanem oraz w jego sąsiedztwie; 

8) uciąwliwo`ci dla `rodowiska wywoJane eks”loatacją torfu, n”Ł haJas, wibracje, nie mogą ”rzekraczać ”ozio-
mów okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

9) wody o”adowe w”rowadzać w grunt systemem niezorganizowanym; 
10) staJe od”ady bytowe nalewy gromadzić w zamkniętych ”ojemnikach i okresowo usuwaćŁ 

§ 6Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: w ”rzy”adku 
odkrycia, w trakcie ”rowadzenia eks”loatacji, ”rzedmiotu, co do którego istnieje ”rzy”uszczenie, we jest on za-
bytkiem, nalewy wstrzymać wszelkie ”race oraz ”owiadomić od”owiednie sJuwby ochrony zabytkówŁ 

RozdziaJ 3 
Ustalenia szczegóJowe 

§ 7Ł Ustalenia dotyczące wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nie  
ustala sięŁ 

§ 8Ł Ustalenia dotyczące ”arametrów ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 

1) obszar górniczy ko”alni torfu - PG o ”owierzchni 19,3088 ha: 
a) nie ustala się, 
b) zabrania się lokalizowania budynków trwale związanych z gruntem; 

2) filary ochronne - FO: o ”owierzchni 0,6671 ha: 
a) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, 
b) ustala się zakaz ”rowadzenia eks”loatacji torfu; 

3) fragment ko”uJy torfowiska do dalszego zachowania w stanie naturalnym - Tź o ”owierzchni 1,1122 ha: 
a) ustala się zakaz wszelkiej zabudowy, 
b) ustala się zakaz ”rowadzenia eks”loatacji torfuŁ 
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§ 9Ł Ustalenia dotyczące granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających ochro-
nie, ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów, w tym terenów górniczych, a takwe narawonych na niebez-
”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziemnych: 

1) ustala się eks”loatację zJowa torfu z obszaru górniczego PG ”rzy zachowaniu ”rze”isów niniejszej uchwaJy; 
2) eks”loatację nalewy ”rowadzić ”rzy zachowaniu warunków bez”ieczeLstwa, szczególnie odnosi się to do 

zboczy wyrobiska, które nalewy formować ”rzy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego; 
3) ”o zakoLczeniu eks”loatacji zJowa teren górniczy nalewy zrekultywować; 
4) ustala się wodny kierunek rekultywacji zgodnie z decyzją Nr BO_ŁPKŁ6018-R-4ł06 Starosty KamieLskiego 

z 27 li”ca 2006 rŁ; rekultywacja ”owinna być nakierowana na mowliwo`ć odtworzenia torfowiska wysokiegoŁ 

§ ńŃŁ Ustalenia dotyczące szczegóJowych zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych 
”lanem miejscowym: do”uszcza się ”odziaJ terenów PG i FO ”o zakoLczonej rekultywacji, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymiŁ 

§ ńńŁ Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
uwytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1) wokóJ obszaru górniczego, gdzie będzie ”rowadzona eks”loatacja, ustala się wyznaczenie filarów ochron-
nych FO: 
a) od granicy dziaJek sąsiednich - o szeroko`ci minimum 6,0 m, 
b) od granicy dróg - o szeroko`ci minimum 10,0 m, 
c) od sJu”ów elektroenergetycznej linii na”owietrznej 15kV - o szeroko`ci minimum 10,0 m; 

2) na filarach ochronnych ustala się zakaz zabudowy i eks”loatacji torfuŁ 

§ ń2Ł Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1) obsJugę komunikacyjną terenu górniczego, ustala z terenu istniejącego zakJadu ”rzetwórstwa torfu ”oJowo-
nego ”oza granicami o”racowania systemem dróg zakJadowych; 

2) zao”atrzenie w wodę: nie ”rzewiduje się zao”atrzenia w wodę; 
3) kanalizacja sanitarna gromadzenie `cieków bytowych w zbiorniku bezod”Jywowym i okresowe o”równianie; 
4) kanalizacja deszczowa: nie ”rzewiduje się; 
5) urządzenia elektroenergetyczne: zao”atrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie z indywidualnych 

urządzeL zasilających (agregaty ”rądotwórcze); ”lan miejscowy do”uszcza zao”atrzenie w energię elek-
tryczną z istniejących urządzeL elektroenergetycznych usytuowanych ”oza terenem o”racowania na terenie 
zakJadu ”rzetwórstwa torfuŁ; 

6) ”rzy stosowaniu innych elementów uzbrojenia nalewy kierować się warunkami okre`lonymi w ”rze”isach 
odrębnychŁ 

§ ń3Ł Ustalenia dotyczące s”osobów i terminów tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowa-
nia terenów: do czasu roz”oczęcia eks”loatacji: ustala się dotychczasowe wykorzystanie terenuŁ 

RozdziaJ 4 
Przepisy koLcowe 

§ ń4Ł 1Ł źgodnie z artŁ 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 rŁ o ochronie gruntów rolnych i le`nych (ŚzŁ UŁ 
z 2004 rŁ Nr 121, ”ozŁ 1266, z ”óunŁ zmŁ) zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych ”ochodzenia organiczne-
go o ”owierzchni Jącznej 13,5846 ha, w tym: 

1) gruntów rolnych klasy Lz-Ps VI - 13,084 ha; 
2) gruntów rolnych klasy IVI - 0,1906 ha; 
3) gruntów rolnych klasy N - 0,31 haŁ 

2Ł Teren uzyskaJ zgodę na zmianę ”rzeznaczenia gruntów klasy Lz-Ps VI o ”owierzchni 13,0847 ha decyzją 
Nr WRiO_-IV-śN-6080-72ł08 MarszaJka Województwa źachodnio”omorskiego z 17 grudnia 2008 rŁ 
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§ ń5Ł 1Ł Ustala się stawkę sJuwącą naliczeniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, 
o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym w wysoko`ci: 

1) dla obszaru górniczego ko”alni torfu, oznaczonego symbolem PG - 30%; 
2) dla filarów ochronnych, oznaczonych symbolem FO - 0%Ł 

§ ń6Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie wwwŁbi”ŁgolczewoŁ”lŁ 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

MieczysJaw PeruwyLski 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XIXł168ł08 
Rady Miejskiej w Golczewie 

z dnia 29 grudnia 2008 rŁ (”ozŁ 202) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 
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źaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, 
”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, 
”ozŁ 1227 i Nr 201, ”ozŁ 1237) Rada Miejska w Golczewie rozstrzyga, co nastę”uje: 

Śo ”rojektu ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego - czę`ć dziaJki nr 16ł6 obręb Samlino, gmŁ Golczewo, wy-
Jowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, nie wniesiono 
uwag (zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznych)Ł 

źaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania 

Na ”odstawie artŁ 20 ustŁ 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717; z 2004 rŁ Nr 6, ”ozŁ 41 i Nr 141, ”ozŁ 1492; z 2005 rŁ Nr 113, ”ozŁ 954 i Nr 130, 
”ozŁ 1087; z 2006 rŁ Nr 45, ”ozŁ 319 i Nr 225, ”ozŁ 1635; z 2007 rŁ Nr 127, ”ozŁ 880; z 2008 rŁ Nr 199, 
”ozŁ 1227 i Nr 201, ”ozŁ 1237) Rada Miejska Golczewie rozstrzyga, co nastę”uje: 

ź ustaleL zawartych w uchwale Rady Miejskiej w Golczewie w s”rawie w s”rawie uchwalenia miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego - czę`ć dziaJki nr 16ł6 obręb Samlino, gmŁ Golczewo oraz z ”rze”ro-
wadzonej analizy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, we jego ”rzyjęcie oraz 
realizacja w ”lanie zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociąga za sobą wydatków z budwetu Gminy 
GolczewoŁ Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej będą w caJo`ci finansowane ze `rodków 
”ozabudwetowychŁ 

PozŁ 2Ń3 
 

UCHWAIA NR XXł2ń7łŃ8 
Rady Powiatu w Goleniowie 
z dnia ń8 grudnia 2ŃŃ8 rŁ 

 
w sprawie okre`lenia wysoko`ci nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz szczegóJowych zasad jego przyznawania i wypJacania w 2ŃŃ9 rŁ 

 Na ”odstawie artŁ 12 ”kt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rŁ o samorządzie ”owiatowym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1592; z 2002 rŁ Nr 23, ”ozŁ 220, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr 113, ”ozŁ 984, Nr 153, 
”ozŁ 1271, Nr 200, ”ozŁ 1688, Nr 214, ”ozŁ 1806; z 2003 rŁ Nr 162, ”ozŁ 1568; z 2004 rŁ Nr 102, ”ozŁ 1055; 
z 2007 rŁ Nr 173, ”ozŁ 1218; z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) oraz artŁ 54 ustŁ 7, w związku z artŁ 91d ”kt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 rŁ Karta Nauczyciela (ŚzŁ UŁ z 2006 rŁ Nr 97, ”ozŁ 674, Nr 170, ”ozŁ 1218, 
Nr 220, ”ozŁ 1600; z 2007 rŁ Nr 17, ”ozŁ 95, Nr 80, ”ozŁ 542, Nr 102, ”ozŁ 689, Nr 158, ”ozŁ 1103, Nr 176, 
”ozŁ 1238, Nr 191, ”ozŁ 1369, Nr 247, ”ozŁ 1821; z 2008 rŁ Nr 145, ”ozŁ 917) Rada Powiatu uchwala, co  
nastę”uje: 


