
Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 117 – 10228 – Poz. 2178,2179 
 

2178 
2 178 

UCHWAŁA NR XII/70/2011 

 RADY GMINY SKĄPE 

 z dnia 2 września 2011r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku 
z uchwałą nr X/59/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia  
22 czerwca 2011r. uchwala się, co następuje  

§ 1. W uchwale nr X/59/2011 Rady Gminy Skąpe 
z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wia-

trowych prostuje się oczywistą omyłkę pisarską 
w ten sposób, że w § 19 w punkcie 5 cyfrę „505” 
zastępuje się cyfrą „05”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Skąpe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego oraz podlega publikacji na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe. 

Przewodniczący Rady  
Mirosław Olczak 
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UCHWAŁA NR IX.59.2011 

 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY 

 z dnia 6 września 2011r. 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Łęknica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 f 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) uchwa-
la się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XVII/87/2008 Rady Miejskiej 
w Łęknicy z dnia 31 marca 2008r. w sprawie regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Łęknica wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do 
grupy dochodowej wynosi:  

1) przy I grupie – 120zł 

2) przy II grupie – 100zł 

3) przy III grupie – 90zł.” 

2. § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie 
stypendium nie może być wyższa niż 90zł” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Łęknicy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jan Andrzejewski 
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