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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VI/43/2011 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
Koszt jednej roboczogodziny usług opieku �czych i specjalistycznych usług opieku �czych. 

 
Koszt 1 roboczogodziny w podziale na rodzaj usług opieku�czych Warto�� w zł 

1 2 
specjalistyczne usługi opieku�cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 14,41 zł 
usługi opieku�cze 13,76 zł 
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UCHWAŁA Nr VI/28/11 

Rady Gminy Kalinowo 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego terenu poło �onego w obr �bie Skrzypki 

(dz. nr 126), gmina Kalinowo 

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

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 4 ust. 2 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pa�stwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) Rada 
Gminy Kalinowo uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kalinowo, uchwalonego uchwał� 
Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 
2000 roku z pó�n. zm., uchwala si� miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego  
w obr�bie Skrzypki (dz. nr 126), gmina Kalinowo, 
obejmuj�cy działk� oznaczon� nr ewid. 126,  
o powierzchni 1,2000 ha, składaj�cy si� z ustale� 
zawartych w niniejszej uchwale oraz integralnych cz��ci 
uchwały: rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego 
zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygni�cia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  
i sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do 
zada� własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,  
stanowi�cego zał�cznik Nr 2 do uchwały.   
 

§ 2. Przedmiot i granice planu okre�lono na podstawie 
uchwały Nr XLVI/267/10  Rady Gminy Kalinowo z dnia  
27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, dla terenu poło�onego w obr�bie 
Skrzypki, gmina Kalinowo, obejmuj�cego działk� 
oznaczon� nr ewid. 126. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj �tego planem 
 

§ 3. 1. Teren obj�ty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowi� grunty rolne 

klasy IV (u�ytek gruntowy RIVa - pow. 1,2000 ha), 
wytworzone głównie z gleb pochodzenia mineralnego. 
 

2. Przeznaczone w planie grunty rolne na cele 
nierolnicze i niele�ne nie wymagaj� zgody, o której mowa 
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,  
poz. 1266 z pó�n. zm.). 

 
§ 4. 1. Celem regulacji prawnych zawartych  

w ustaleniach planu jest w szczególno�ci przeznaczenie 
terenu pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�.    
 

2. Okre�la si� nast�puj�ce rodzaje lokalnych 
ogranicze� w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, 
dla których wymagania szczególne dla inwestowania  
i zagospodarowania z nimi zwi�zane s� zawarte  
w  ustaleniach planu: ograniczenia zwi�zane z poło�eniem 
terenu w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich, zgodnie z rozporz�dzeniem nr 21 
Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 
2003 r., na którym obowi�zuj� zakazy wynikaj�ce  
z rozporz�dzenia Wojewody Warmi�sko-Mazurskiego  
Nr 156 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich (Dz. U. 
Woj. Warmi�sko-Mazurskiego Nr 198, poz. 3107 z dnia  
24 grudnia 2008 r.). 
 

§ 5. Przedmiotem ustale� planu s�: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN. 
 

§ 6. 1.Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wymienionym w § 1 s� ustaleniami obowi�zuj�cymi: 
 
  1) granice terenu obj�tego planem, 
 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym sposobie 

u�ytkowania,  
 
  3) sposób u�ytkowania terenu, okre�lony symbolami 

literowymi, 
 
  4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy. 
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2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 pełni� funkcj� informacyjn� lub 
orientacyjn�. 
 

§ 7. Ilekro� w planie jest mowa o: 
 
  1) terenie – nale�y przez to rozumie� teren ograniczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi, je�li  
z tre�ci uchwały nie wynika inaczej, 

 
  2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale�y 

przez to rozumie� granic� usytuowania �ciany 
budynku, z pomini�ciem galerii, balkonów, tarasów, 
wykuszy wysuni�tych poza obrys budynku mniej ni�  
1 m oraz elementów wej�� do budynku (schody, podest, 
daszek, pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.),    

 
  3) powierzchni zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

sum� powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po ich 
zewn�trznym obrysie murów lub obudowy �cian 
przyziemia, a w przypadku nadwiesze�, podcieni  
z podporami, przejazdów – po obrysie wy�szych 
kondygnacji, 

 
  4) powierzchni biologicznie czynnej – nale�y przez to 

rozumie� powierzchni� gruntu rodzimego oraz wod� 
powierzchniow�, a tak�e 50% sumy powierzchni 
tarasów i stropodachów nie mniejszej ni� 10 m2, 
urz�dzonych jako trawniki lub kwietniki na podło�u 
zapewniaj�cym im naturaln� wegetacj�, 

 
  5) froncie działki - nale�y przez to rozumie� cz��� działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 
si� główny wjazd lub wej�cie na działk�. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotycz �ce przeznaczenia terenu 
 
§ 8. 1. Ustala si� teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu  
symbolem MN. 
 

2. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenu: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz �ce parametrów 

i wska �ników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 9. Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu  
symbolem MN: 
 
  1) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  

z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych  
i gara�owych, 

 
  2) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej 

nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na 
rysunku planu i ustalonej w stosunku do: 
a) drogi gminnej, poło�onej poza granicami terenu 

obj�tego planem, w odległo�ci minimum 6 m od 
granicy pasa drogowego, przy zachowaniu 
odległo�ci 3 m od istniej�cego wodoci�gu, 

b) drogi publicznej powiatowej, poło�onej poza 
granicami terenu obj�tego planem, w odległo�ci  
20 m od zewn�trznej kraw�dzi jezdni,   

c) linii brzegu jeziora Przepiórka, w odległo�ci ponad 
100 m, 

 
  3) wysoko�� budynków do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, ł�cznie z poddaszem u�ytkowym,   
 
  4) maksymalna wysoko�� kalenicy dachu, mierzona od 

�redniego poziomu terenu przed głównym wej�ciem  
do budynku: 
- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 9 m, 
- dla budynków gospodarczych i gara�owych: 7 m, 

 
  5) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 

wielospadowych z wyra�nie zarysowan� kalenic�,  
o k�cie nachylenia głównych połaci dachowych  
w przedziale 30° ÷45°, 

 
  6) szeroko�� elewacji budynków od strony frontu działki 

uzale�niona jest zachowaniem minimalnej odległo�ci  
4 m  od granicy s�siednich działek budowlanych, 

 
  7) realizacja obiektów zwi�zanych z obsług� 

infrastrukturaln� terenów budowlanych i utrzymania 
porz�dku jak: uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki 
stałe itp., 

 
  8) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 

działki: maksymalny 0,30, 
 
  9) powierzchnia biologicznie czynna nie mo�e by� 

mniejsza ni� 40% powierzchni działki. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce podziałów nieruchomo�ci 
dla obszaru obj�tego planem: 
 
  1) ka�da z wydzielanych działek musi mie� dost�p do 

drogi publicznej,   
 
  2) minimalna powierzchnia działki wydzielanej  

z przeznaczeniem pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn�: 900 m2, 

 
  3) minimalna szeroko�� frontu działki wydzielanej  

z przeznaczeniem pod zabudow� mieszkaniow� 
jednorodzinn�: 20 m, 

 
  4) dla stwierdzenia zgodno�ci podziału nieruchomo�ci  

z ustaleniami planu – je�eli ustalenia  szczegółowe 
zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowi� inaczej – 
nale�y ustali�, czy przewidywane przeznaczenie 
dzielonego terenu jest zgodne z planem oraz czy 
istnieje mo�liwo�� zgodnego z planem 
zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego 

 
§ 11. 1. Zabudowa winna skal� i form� harmonizowa� 

z otoczeniem i krajobrazem. 
 
2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów 

budowlanych – cegła, kamie�, drewno, dachówka. 
 

3. Wprowadza si� zakaz stosowania pokry� dachowych  
w kolorze innym ni� w odcieniach czerwieni i br�zu. 

 
4. Lokalizacja budynków przy zachowaniu 

maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
oznaczonej na rysunku planu . 
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5. Forma ogrodze� posesji od strony dróg powinna 

by� ujednolicona pod wzgl�dem formy, gabarytów i 
zastosowanych materiałów. Maksymalna wysoko�� 
ogrodze�: 1,7 m, mierzona od poziomu terenu.   
 

Rozdział 5 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony �rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 
§ 12. 1. Obowi�zuje ochrona i zachowanie elementów 

podlegaj�cych prawnej ochronie w zakresie ochrony 
�rodowiska przyrodniczego: Obszar Chronionego 
Krajobrazu Jezior Rajgrodzkich, wprowadzony na 
podstawie aktów prawnych.   
 

2. Plan przyjmuje w zakresie ochrony przed hałasem 
kwalifikacj� wskazanych w planie terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej jako terenów 
przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow�,  
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony 
�rodowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 
 

3. Na terenie obj�tym planem obowi�zuje utrzymanie 
wysokich standardów �rodowiska przyrodniczego,  
w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza 
atmosferycznego, gleb. 
 

4. Wprowadza si� obowi�zek docelowego obj�cia 
obszaru planu zorganizowanym systemem odprowadzania 
i unieszkodliwiania �cieków, wytwarzanych przez 
u�ytkowników oraz zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
prawa wprowadza zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
�cieków do gruntu i wód. 
 

5. Wprowadza si� zakaz stosowania nieprzetworzonego 
�u�la do ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów. 
 

6. Obowi�zuje zakaz realizacji przedsi�wzi�� 
mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko  
w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony �rodowiska; 
zakaz nie dotyczy inwestycji celu publicznego i innych 
inwestycji infrastrukturalnych dopuszczonych ustaleniami 
planu. 
 

7. Obowi�zuje zakaz gromadzenia i składowania 
odpadów nie zwi�zanych ze zwykłym u�ytkowaniem 
nieruchomo�ci. U�ytkownicy terenów musz� posiada� 
zorganizowany sposób gromadzenia odpadków stałych 
np. w kontenerach z wywozem na składowisko gminne. 
 

8. Wprowadza si� obowi�zek obj�cia obszaru planu 
zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia dotycz �ce zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz ustalenia dotycz �ce granic 

 i sposobów zagospodarowania terenów 
 lub obiektów podlegaj �cych ochronie 

 
 § 13. 1. Teren obj�ty planem miejscowym nie jest 
obj�ty ochron� konserwatorsk�, nie wyst�puj� na nim 
obiekty zabytkowe i obiekty dóbr kultury współczesnej.  
W s�siedztwie terenu obj�tego planem znajduje si� 
stanowisko archeologiczne.     

 
2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 

na obszarze obj�tym planem prace budowlane winny by� 

przerwane, a teren udost�pniony do ratowniczych bada� 
archeologicznych. 

 
3. Na terenie obj�tym planem miejscowym nie 

wyst�puj� tereny górnicze oraz nara�one na 
niebezpiecze�stwo powodzi i zagro�one osuwaniem si� 
mas ziemnych.  
 

Rozdział 7 
Ustalenia dotycz �ce zasad modernizacji,  

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

 
§ 14. 1. Obsług� komunikacyjn� terenu obj�tego 

planem projektuje si� w oparciu o przyległe drogi: gminn� 
i  powiatow�. Budowa zjazdów na działki wymaga zgód 
zarz�dców dróg.   

 
2. Potrzeby parkingowe nale�y zabezpieczy� poprzez 

realizacj� miejsc postojowych na terenie MN, przyjmuj�c 
minimum dwa miejsca postojowe (w tym w pomieszczeniach 
gara�owych) na jednej działce budowlanej. 
 

3. Zasilanie w energi� elektryczn� planuje si�  
z istniej�cych urz�dze� elektroenergetycznych,  
po dokonaniu niezb�dnej rozbudowy tych urz�dze� 
według wymogów technicznych dystrybutora energii  
i eksploatatora sieci.   
 

4. Realizacj� zapotrzebowania na wod� do celów 
bytowo-gospodarczych przewiduje si� z istniej�cego 
wodoci�gu gminnego, po dokonaniu niezb�dnej jego 
rozbudowy na warunkach zarz�dcy sieci.     
 

5. Odprowadzanie �cieków bytowo-gospodarczych 
przewiduje si� docelowo do projektowanej kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni �cieków, w oparciu o system 
grawitacyjny lub grawitacyjno-tłoczny.  

 
6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów 

powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa.  
 

7. Realizacj� zapotrzebowania na energi� ciepln� 
przewiduje si� z indywidualnych �ródeł ciepła, 
funkcjonuj�cych w oparciu o paliwo ekologiczne (no�niki 
przyjazne �rodowisku), spełniaj�cych wymagania 
okre�lone w przepisach szczególnych.  Dopuszcza si� 
ogrzewania kominkowe. 
 

8. Podł�czenie do sieci telekomunikacyjnej nale�y 
projektowa� zgodnie z warunkami jej zarz�dcy.  
 

9. Dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych 
pod zabudow�.  
 

10. Dopuszcza si� budow� innych ni� wy�ej 
wymienione sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej,  
w tym rozwi�za� tymczasowych w zakresie gospodarki 
�ciekowej, bez konieczno�ci zmiany planu. 
 

11. W przypadku kolizji projektowanych obiektów  
z istniej�cymi urz�dzeniami telekomunikacyjnymi, 
elektroenergetycznymi, kanalizacyjnymi i wodoci�gowymi,  
urz�dzenia te nale�y przebudowa� i dostosowa�  
do projektowanego zagospodarowania, zgodnie  
z obowi�zuj�cymi przepisami, normami i wydanymi 
warunkami przebudowy.   
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12. Obiektem odbioru, gromadzenia i utylizacji 
odpadów stałych b�dzie gminne składowisko odpadów lub 
zakład unieszkodliwiania odpadów. Tymczasowe 
gromadzenie odpadków stałych tylko w wyznaczonym 
miejscu, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych. 
 

Rozdział 8 
Ustalenia dotycz �ce wymaga � wynikaj �cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 15. Na terenie obj�tym planem nie wyznacza si� 
obszarów przestrzeni publicznej.  
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz �ce szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomo �ci 
obj �tych planem miejscowym 

 
§ 16. Ze wzgl�du na uwzgl�dnienie w planie przebiegu 

granic działek ewidencyjnych  oraz ich stanu władania nie 
ustala si� warunków scalania i podziałów nieruchomo�ci. 
Zasady podziału nieruchomo�ci okre�lane s� w § 10.  
 

Rozdział 10 
Szczegółowe warunki zagospodarowania 

 terenów oraz ograniczenia w ich u �ytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

 
§ 17. 1. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 

wprowadzony na podstawie Rozporz�dzenia Wojewody 
Warmi�sko-Mazurskiego Nr 156 z dnia 19 grudnia 2008 
roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior 
Rajgrodzkich (Dz. U. Woj. Warmi�sko-Mazurskiego  
Nr 198, poz. 3107 z dnia 24 grudnia 2008 r.), dotyczy 
terenów poło�onych w pasie szeroko�ci 100 m od linii 
brzegu jeziora Przepiórka, z wyj�tkami powołanymi  
w wy�ej wymienionym rozporz�dzeniu.  

 
2. Ograniczenia zabudowy na pozostałych terenach 

omówione s� w rozdziale trzecim. 

 
Rozdział 11 

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 
 
§ 18. O�wietlenie zewn�trzne (np. dróg, budynków) 

nale�y przystosowa� do wygaszania. 
 

Rozdział 12 
Ustalenia dotycz �ce sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz �dzania  
i u�ytkowania terenów 

 
§ 19. Teren obj�ty planem mo�e by� wykorzystywany 

w sposób dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz �ce stawek procentowych 

stanowi �cych podstaw � do okre �lenia opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

§ 20. Ustala si� stawk� procentow� słu��c� naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu warto�ci 
nieruchomo�ci w zwi�zku z uchwaleniem planu  
w wysoko�ci 30%. 
 

Rozdział 14 
Ustalenia ko �cowe 

 
 § 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza si� 
Wójtowi Gminy Kalinowo. 
 

§ 22. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni  
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym  
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy  
Mieczysław Gł�bocki 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały nr VI/28/11 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały nr VI/28/11 
Rady Gminy Kalinowo 
z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Skrzypki (dz. nr 126), gmina 

Kalinowo, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalinowo, 
uchwalonego uchwał� Nr XVII/99/2000 Rady Gminy Kalinowo z dnia 31 lipca 2000 roku z pó�n. zm. 
 

2. W okresie wyło�enia do publicznego wgl�du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
poło�onego w obr�bie Skrzypki (dz. nr 126), gmina Kalinowo, (tj. od dnia 17.01.2011 r. do dnia 14.02.2011 r.) oraz w terminie 
do dnia 28.02.2011 r., nie wniesiono uwag do ustale� przyj�tych w ww. projekcie planu.  
 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu poło�onego w obr�bie Skrzypki, gmina Kalinowo,  
nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale�� do zada� własnych Gminy 
Kalinowo, st�d te� nie wyst�pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA Nr X/33/2011 

Rady Gminy Wydminy 

z dnia 18 maja 2011 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wydminy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 
Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U.  
z 2011 r. Nr 40, poz. 230 ze zm. ) Rada Gminy Wydminy 
uchwala co nast�puje: 

 
§ 1. W statucie Gminy Wydminy przyj�tym uchwał�  

Nr XV/100/04 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 czerwca 
2004 roku wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 

1. § 107 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Skarbnik Gminy 
oraz Zast�pca Wójta zatrudniani s� na podstawie 
powołania. 

 
2. W zał�czniku Nr 3 do Statutu wykre�la si� pkt 5 

Szkoła Podstawowa w Orłowie. 
 

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Gminy Wydminy nie 
ulega zmianie. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi  

Gminy Wydminy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy Wydminy  
Bogusław Romatowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


