
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 160 — 12139 —

Załącznik nr 2

Załącznik do uchwały nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie 
Skarszewy.
W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie Skarszewy.

Załącznik nr 3

Załącznik do uchwały nr XXIX/307/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie 
Skarszewy.
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Bolesławowo w gminie Skar-
szewy nie zostały zapisane żadne inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

3016

 UCHWAŁA Nr XXXIX/308/2009

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 8 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Bożepole 

Królewskie w gminie Skarszewy.

  Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 z 11. 07. 2003 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j.: Dz. 
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591z późn. zm.)

§ 1

1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego, fragmentów wsi: 
Bożepole Królewskie dz. nr 130/23, 130/24, 130/25, 
dz. nr 130/29(część), dz. nr 237/1, dz. nr 236/4. Bolesła-
wowo dz. nr 209, Czarnocin dz. nr 237/1, Kamierowskie 
Piece, dz. nr 82/1, 83, 84, 85/3, 88/3 na terenie gminy 
Skarszewy, uchwalonego uchwałą nr XXIV/238/01 Rady 
Miejskiej w Skarszewach z dnia 06 marca 2001 r. i opub-
likowanego w Dz. Urz. Woj. Pom. nr 30, poz. 317.

§ 2

  Zmiana dotyczy fragmentu wsi Bożepole Królewskie, 
dz. nr 130/23, 130/24, 130/25.
  Zmiana polega na zmianie na rysunku planu zał. nr 1, 
ilości działek z dwóch na trzy działki.  
  Przywraca się istniejący podział. Likwiduje się zapis; 
linie podziału wewnętrznego – istniejące do likwidacji.
  W karcie terenu do Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego nr 1 zmienia się w pkt 6. warunki 
urbanistyczne a/ilość działek: na trzy działki b/powierzchnia 
działek: jak w stanie istniejącym.

§ 3

1. Integralną częścią uchwały jest:

1. Rysunek planu zał. nr 1
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 

zał. nr 2
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji należących do zadań własnych 
gminy zał. nr 3

§ 4

1. Zobowiązuje się Burmistrza Skarszew do:
1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Po-

morskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku 
w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Pomorskiego.

2. przekazania kopii niniejszej uchwały staroście, nie 
później niż w dniu ich wejścia w życie

3. publikacji odpisu niniejszej uchwały na stronie inter-
netowej Gminy Skarszewy

4. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów, przedstawiających plan i wydawania 
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący Rady
Andrzej Flis

Poz. 3015, 3016
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 160 — 12141 —

Załącznik nr 3

Załącznik do uchwały nr XXXIX/308/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie 
w gminie Skarszewy.
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie w gminie 
Skarszewy nie zostały zapisane żadne inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

Załącznik nr 2

Załącznik do uchwały nr XXXIX/308/2009 Rady Miejskiej 
w Skarszewach z dnia 08 października 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie 
w gminie Skarszewy.
W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Bożepole Królewskie w gminie 
Skarszewy.

3017

 UCHWAŁA Nr XXVIII/233/09

Rady Gminy Miłoradz

 z dnia 9 października 2009 r.

 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XVI/112/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanego dalej Funduszem Zdrowotnym (zmiana I).

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1519 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – Rada Gminy Miłoradz 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Dokonuje się następujących zmian zapisów w Uchwa-
le Nr XVI/112/08 Rady Gminy Miłoradz z dnia 29 marca 
2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb 
oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świad-
czeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
zwanego dalej Funduszem Zdrowotnym:
1. zmienia się zapis w § 6, pkt 2, ppkt „a” na „zaświadcze-

nie lekarskie o chorobie nauczyciela z bieżącego roku 
kalendarzowego”,

2. zmienia się zapis w § 6, pkt 2, ppkt „c” na „oświad-
czenie o dochodzie (netto) na jednego członka rodziny 
– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 

rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 
domowym ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych 
w bieżącym roku kalendarzowym”,

3. zmienia się „Wniosek do Komisji Zdrowotnej o przy-
znanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego”, który jest 
załącznikiem do regulaminu, nowy wzór „Wniosku do 
Komisji Zdrowotnej o przyznanie zapomogi z Funduszu 
Zdrowotnego” stanowi załącznik do niniejszej uchwa-
ły.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mi-
łoradz.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

 Przewodniczący Rady
Katarzyna Kostrzewa-Rzoska

Poz. 3016, 3017


