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5. § 11 otrzymuje brzmienie: "Dodatek funkcyjny przys³uguje
równie¿ nauczycielowi, któremu powierzono obowi¹zki dy-
rektora w zastêpstwie."

6. W § 13 uchyla siê ust. 1, ust. 2 oraz ust. 7.
7. W § 14 uchyla siê ust. 5.
8. W § 15 uchyla siê ust. 8.
9. W § 16 uchyla siê ust. 10.

10. W § 24 uchyla siê ust. 3.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Tokarnia.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Dragosz

3723

Uchwa³a Nr XL/570/2009
Rady Miasta Zakopane

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 - Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) - Rada Miasta Zakopane uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1

W Statucie Miasta Zakopane przyjêtym Uchwa³¹ Nr V/44/2003
Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r. (t.j. Dz. Urz.
Województwa Ma³opolskiego z 2007 r. Nr 273 poz. 1818) - wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 13 ust. 5 c) - skreœla siê wyrazy "Sekretarza Miasta".
2) § 91. Otrzymuje brzmienie:

"§ 91
1. Burmistrz jest pracownikiem samorz¹dowym zatrudnio-

nym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
2. Zastêpcy Burmistrza oraz Skarbnik Miasta s¹ pracow-

nikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w ramach sto-
sunku pracy na podstawie powo³ania. Powo³ania Skarb-
nika Miasta dokonuje Rada Miasta na wniosek Burmi-
strza, natomiast Zastêpców powo³uje Burmistrz. Usta-
lenie warunków pracy i p³acy nale¿y do kompetencji
Burmistrza.

3. Pozostali pracownicy samorz¹dowi zatrudnieni s¹ na pod-
stawie umowy o pracê.

4. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. w Urzêdzie Miasta
Zakopane na zasadzie mianowania zatrudnieni s¹ naczel-
nicy wydzia³ów i jednostek równorzêdnych (Wykaz sta-
nowisk okreœla Regulamin Organizacyjny Urzêdu).

3) Skreœla siê § 93.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Za-
kopane.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: W. Bystrzycki

3724

Uchwa³a Nr XL/571/2009
Rady Miasta Zakopane

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu Urzêdu Miasta Zakopane.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 -
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 20 ust. 2
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249 poz. 2104 z póŸn. zm.) - Rada Miasta Zakopane uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

W Statucie Urzêdu Miasta Zakopane nadanym Uchwa³¹
Nr XLIX/498/2006 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lipca 2006 r.
(Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr 571
poz. 3597) - wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2 ust. 5 - skreœla siê,
2) w § 9 - skreœla siê wyraz "Sekretarza".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Za-
kopane.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: W. Bystrzycki

3725

Rozstrzygniêcie Nadzorcze Nr PN.IL0911-163-09
Wojewody Ma³opolskiego

z dnia 31 lipca 2009 r.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.,
Nr 17, poz. 128 i 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. llll,
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) stwierdza siê nie-
wa¿noœæ uchwa³y Rady Gminy Micha³owice Nr XXVII/188/
2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mi-
cha³owice dla obszaru V w zakresie:
- § 10 ust. 1,
- § 12 w zakresie s³ów "oraz przeznaczonych do zabudowy

w planie zagospodarowania przestrzennego obowi¹zu-
j¹cym do dnia 31.12.2003 r.",
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- § 17 i odpowiadaj¹cej mu czêœci 3 rysunku planu oznaczo-
nej symbolem V.£.MN/U.1 stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y oraz

- § 18 ust. 4 pkt 5 w zakresie s³ów "i gospodarczego".

UZASADNIENIE

Rady Gminy Micha³owice z dnia 29 maja 2009 r.
uchwa³¹ Nr XXVII/188/2009 uchwali³a miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy

Micha³owice dla obszaru V.

Przedmiotowa uchwa³a zosta³a podjêta na podstawie
art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 2 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Micha³owice
przed³o¿y³ Wojewodzie Ma³opolskiemu w dniu 4 czerwca br.
uchwa³ê Nr XXVII/188/2009 Rady Gminy Micha³owice z dnia
29 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Micha³owice dla
obszaru V - wraz z za³¹cznikami oraz dokumentacjê prac plani-
stycznych (uzupe³niona w dniu: 2 lipca br.) w celu oceny ich
zgodnoœci z przepisami prawa.

Przed³o¿one dokumenty planistyczne oceniono w zakresie
spe³nienia wymogów prawa dotycz¹cych kompletnoœci i za-
wartoœci dokumentacji prac planistycznych, prawid³owoœci wy-
konania czynnoœci trybu sporz¹dzania projektu planu, zawar-
toœci i treœci przedmiotowej uchwa³y, wynikaj¹cych z Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska ((t.j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z póŸn. zm.), Ustawy z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199
poz. 1227z póŸn. zm.), rozporz¹dzeñ wykonawczych i przepi-
sów odrêbnych dotycz¹cych planów miejscowych.

Po dokonanej ocenie w zakresie spe³nienia wymogów prze-
pisów prawa przez przedmiotow¹ uchwa³ê organ nadzoru zde-
cydowa³ o stwierdzeniu niewa¿noœci tej uchwa³y w okreœlonych
sentencj¹ niniejszego rozstrzygniêcia nadzorczego czêœciach:

Tak wiêc po pierwsze organ nadzoru stwierdza niewa¿-
noœæ zapisu § 10 ust. 1 tekstu uchwa³y, który stanowi: "Wska-
zuje siê, chroniony na mocy planu, obiekt wpisany do gminnej
ewidencji zabytków, oznaczony w rysunku planu szrafem oraz
symbolem OE-65 - drewniany dom Nr 38 z 1926 roku w miej-
scowoœci Zerwana (Wilczkowie dz. Nr 306/2)". Organ nadzoru
czyni to ze wzglêdu na to, i¿ z analizy rysunku planu wynika,
i¿ na przywo³anej dzia³ce Nr 306/2 w miejscowoœci Zerwana
(Wilczkowice) w ¿aden sposób nie wskazano wy¿ej opisanego
obiektu zabytkowego. Co prawda oznaczenia, o których jest
mowa w § 10 ust. 1 tekstu uchwa³y, s¹ elementem legendy
rysunku planu, jednak¿e odpowiednich oznaczeñ nie ma na
czêœci graficznej planu.

Tym samym Rada Gminy Micha³owice naruszy³a zapis § 8
ust. 2 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).
Zgodnie z tym przepisem na projekcie rysunku planu miejsco-
wego stosuje siê nazewnictwo i oznaczenia umo¿liwiaj¹ce jed-
noznaczne powi¹zanie projektu rysunku planu z projektem tek-
stu planu miejscowego. Naruszenie tego¿ przepisu Rozporz¹-
dzenia spowodowa³o koniecznoœæ stwierdzenia niewa¿noœci
niniejszego zapisu uchwa³y.

Po drugie organ nadzoru stwierdza niewa¿noœæ § 12
ust. 10 tekstu uchwa³y w zakresie s³ów "oraz przeznaczo-
nych do zabudowy w planie zagospodarowania przestrzen-
nego obowi¹zuj¹cym do dnia 31.12.2003 r.".

W § 12 ust. 10 dotycz¹cym zasad obs³ugi komunikacyjnej
nowo wydzielanych dzia³ek przeznaczonych do zainwestowa-
nia przy drodze krajowej, umieszczono zapis: "(…) oraz prze-
znaczonych do zabudowy w planie zagospodarowania prze-
strzennego obowi¹zuj¹cym do dnia 31.12.2003 r."

Zdaniem organu nadzoru zamieszczenie w opiniowanym
planie miejscowym odes³ania do ustaleñ nieobowi¹zuj¹cego
planu miejscowego jest naruszeniem zasad jego sporz¹dza-
nia. Plan zagospodarowania przestrzennego stanowi konglo-
merat norm prawnych reguluj¹cych materiê zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zgodnie z zasadami techniki prawodaw-
czej okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów w
sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,
poz.908), maj¹cych zastosowanie równie¿ do uchwa³ (co wy-
nika z brzmienia § 143 przedmiotowego rozporz¹dzenia),
w szczególnoœci zgodnie z § 22 ust. 1 rozporz¹dzenia w przepi-
sach aktu normatywnego, w tym tak¿e przepisach prawa miej-
scowego, mo¿na zamieszczaæ odes³ania do innej Ustawy lub
umów miêdzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospo-
lit¹ Polsk¹, jak te¿ do postanowieñ aktów normatywnych usta-
nowionych przez organizacje miêdzynarodowe lub organy miê-
dzynarodowe, którym Rzeczpospolita przekaza³a kompeten-
cje organów w³adzy pañstwowej w niektórych sprawach.

Tak wiêc z dopuszczalne jest odes³anie do obowi¹zuj¹cych
aktów prawnych, w tym aktów normatywnych, ale nie do norm
prawnych, które utraci³y sw¹ moc obowi¹zuj¹c¹, a ich znacze-
nie w obrocie prawnym ma przede wszystkim historyczny cha-
rakter. Tak¿e z konstytucyjnej zasady demokratycznego pañ-
stwa prawnego okreœlonej w art. 2 Ustawy zasadniczej wynika
dyrektywa rzetelnej legislacji, która wyklucza zastosowanie ta-
kiej techniki, jaka zosta³a opisana w niniejszym przypadku.

W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Micha³owice nie
dope³ni³a tych wymogów, a to z uwagi na fakt, i¿ w zaskar-
¿onej czêœci § 12 ust. 10 tekstu uchwa³y odwo³a³a siê do te-
renów przeznaczonych do zabudowy, które zosta³y okre-
œlone w planie ju¿ nie obowi¹zuj¹cym. Z tego te¿ powodu
stwierdzono niewa¿noœæ przedmiotowego zapisu.

Po trzecie organ nadzoru stwierdza niewa¿noœæ § 17
i odpowiadaj¹cej mu czêœci 3 rysunku planu oznaczonej
symbolem V.£.MN/UJ.1 stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y.

W § 17 uchwa³y Rada Gminy ustali³a teren zabudowy,
mieszkaniowej z obiektami us³ugowymi MN/U., wyrysowanych
w czêœci 3 rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do przed-
miotowej uchwa³y.

W wyniku sprawdzenia procedury sporz¹dzania i uchwala-
nia przedmiotowego planu miejscowego, w szczególnoœci zgod-
noœci podjêtych czynnoœci z art. 17 Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, organ nadzoru dopatrzy³ siê
szeregu uchybieñ skutkuj¹cych koniecznoœci¹ stwierdzenia
niewa¿noœci powo³anego zapisu wraz z odpowiadaj¹c¹ mu
czêœci¹ graficzn¹. Okreœlona art. 17 ww. Ustawy procedura
sporz¹dzenia planu ma na celu zagwarantowanie praw zain-
teresowanych, które mog¹ byæ naruszone w wyniku uchwale-
nia planu miejscowego. Podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do spo-
rz¹dzenia planu miejscowego z uwzglêdnieniem wszystkich
czynnoœci, okreœlonych przepisami Ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, gwarantuje mo¿liwoœæ udzia-
³u zainteresowanych podmiotów w procesie planowania.

W szczególnoœci wskazaæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 17 pkt 13
przywo³anej Ustawy wójt po podjêciu przez radê Gminy uchwa-

Poz. 3725
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³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu miejscowego wpro-
wadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikaj¹ce
z rozpatrzenia uwag, o których mowa w pkt 11, a nastêpnie
w niezbêdnym zakresie ponawia uzgodnienia.

W utrwalonym orzecznictwie przyjmuje siê, i¿ ponowie-
nia wymagaj¹ wszystkie elementy procedury planistycznej
poczynaj¹c od uzgodnieñ. Artyku³ 17 pkt 13 in fine Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a tak¿e art. 19 ust. 1 tej¿e Ustawy, stanowi¹-
ce, i¿ je¿eli rada stwierdzi koniecznoœæ dokonania zmian
w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejsco-
wego, w tym tak¿e w wyniku uwzglêdnienia uwag do projek-
tu planu, czynnoœci, o których mowa w art. 17, ponawia siê
w zakresie niezbêdnym do dokonania tych zmian. Wskazane
powy¿ej przepisy nie wprowadzaj¹ równie¿ - co nale¿y szcze-
gólnie podkreœliæ ¿adnego wyj¹tku nie tylko od ponowienia
uzgodnieñ w razie uwzglêdnienia uwag przez wójta Gminy,
jak i od obowi¹zku ponowienia czynnoœci w niezbêdnym za-
kresie w razie zmiany przez radê przygotowanego przez wój-
ta projektu planu (tak m.in. wyrok WSA w £odzi z dnia
20.12.2007 II SA/£d 981/07).

Tymczasem procedura uchwalania przedmiotowego za-
pisu oraz odpowiadaj¹cej mu czêœci rysunku planu zosta³a
przeprowadzona z naruszeniem trybu sporz¹dzania planu
miejscowego podanego w art. 17 Ustawy.

Organ nadzoru w toku badania przedmiotowej uchwa³y
stwierdzi³ po porównaniu projektu planu przedstawionego
do uzgodnieñ z tekstem uchwa³y w sprawie uchwalenia planu
miejscowego, ¿e do uzgodnionego ju¿ projektu planu wprowa-
dzono tak¿e takie zmiany, które nie wynika³y z dokonanych
opinii i uzgodnieñ.

Zmieniony w ten sposób projekt planu nie zosta³ ponadto
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du. Podkreœlenia wymaga, i¿ te-
ren oznaczony symbolem V.£.MN/U.1 po³o¿ony jest w obsza-
rze D³ubniañskiego Parku Krajobrazowego i zmieniony pro-
jekt planu powinien byæ ponownie uzgodniony (na podstawie
art. 17 pkt 13 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w zwi¹zku z art. 16 ust. 7 Ustawy o ochronie przyro-
dy) z Dyrektorem Zespo³u Jurajskich Parków Kraj obrazowych.

Niemniej jednak wbrew przywo³anemu przepisowi ponow-
nego uzgodnienia nie dokonano.

Wobec powy¿szego stwierdzenie niewa¿noœci tego zapisu
wobec jego sprzecznoœci z podanymi powy¿ej zapisami jest
w pe³ni uzasadnione.

Wreszcie organ nadzoru kwestionuje tak¿e zapis § 18
ust. 4 pkt 5 w zakresie s³ów "i gospodarczego", a czyni to
z nastêpuj¹cych powodów.

Rada Gminy Micha³owice w § 18 ust. 4 pkt 5 uchwa³y do-
puszcza zwiêkszenie powierzchni u¿ytkowej do 50% oraz mo¿-
liwoœæ adaptacji poddaszy na cele mieszkaniowe oraz realiza-
cjê zabudowy gospodarczej niezbêdnej do prawid³owego funk-
cjonowania gospodarstwa rolnego, jak równie¿ realizacjê bu-
downictwa mieszkaniowego i gospodarczego w ramach ist-
niej¹cych gospodarstw rolnych.

Stosownie do normy ujêtej w art. 2 Ustawy z dnia 3 lute-
go 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.) gruntami rolnymi s¹
m.in.: "grunty pod wchodz¹cymi w sk³ad gospodarstw rolnych
budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urz¹dze-
niami s³u¿¹cymi wy³¹cznie produkcji rolniczej".

Tak wiêc obok budynków mieszkalnych chodzi tutaj w szcze-
gólnoœci o budowle i urz¹dzenia s³u¿¹ce wy³¹cznie produkcji
rolniczej. Za synonim takich budowli i urz¹dzeñ nie sposób uznaæ
budynków gospodarczych nawet tych, które maj¹ byæ realizo-
wane w ramach gospodarstw rolnych. Z tej te¿ przyczyny na-

le¿a³o stwierdziæ niewa¿noœæ przywo³anego zapisu § 18 ust. 4
pkt 5 w zakresie s³ów "i gospodarczego".

Maj¹c na uwadze przedstawion¹ argumentacjê organ nad-
zoru stwierdza niewa¿noœæ przedmiotowej uchwa³y w zakre-
sie okreœlonym w sentencji niniejszego rozstrzygniêcia nad-
zorczego.

Na niniejsze rozstrzygniêcie nadzorcze przys³uguje skar-
ga do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie.
Winno siê j¹ wnieœæ za poœrednictwem Wojewody Ma³opol-
skiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego roz-
strzygniêcia.

z up. Wojewody Ma³opolskiego
Dyrektor Wydzia³u Prawnego i Nadzoru:

M. Chrapusta

3726

Porozumienie

w sprawie powierzenia zadañ nale¿¹cych do zakresu ad-
ministracji rz¹dowej, dotycz¹cych utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych znajduj¹cych siê na terenie Gmi-
ny Kocmyrzów-Luborzyca.

Zawarte w dniu pomiêdzy:
1. Panem Jerzym Millerem - Wojewod¹ Ma³opolskim, zwa-

nym dalej "Wojewod¹ Ma³opolskim",
2. Gmin¹ Kocmyrzów-Luborzyca, zwan¹ w treœci Porozumie-

nia "Gmin¹", reprezentowan¹ przez Wójta Kocmyrzowa-
Luborzycy, Pana Marka Jamborskiego.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U.
Nr 31, poz. 206), art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.).
art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmen-
tarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z póŸn. zm.), Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸn. zm.) oraz w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca Nr XXVII/180/09 z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie przejêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
dotycz¹cych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych po³o-
¿onych na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Wójt Koc-
myrzowa-Luborzycy i Wojewoda Ma³opolski zawieraj¹ poro-
zumienie nastêpuj¹cej treœci:

§ 1

Wojewoda Ma³opolski powierza Gminie prowadzenie na-
stêpuj¹cych spraw, wynikaj¹cych z Ustawy z dnia 28 mar-
ca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych:
realizacjê zadañ zwi¹zanych z remontem i konserwacj¹ gro-
bów i cmentarzy wojennych, wed³ug okreœlonego przez Dy-
rektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Krakowie zakresu prac na dany rok bud¿e-
towy, w tym wspó³pracê z Wojewódzkim Urzêdem Ochrony
Zabytków w Krakowie w zakresie opieki nad grobami i cmen-
tarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków.

§ 2

1. Œrodki finansowe na prowadzenie remontów i konserwa-
cji cmentarzy i mogi³ wojennych znajduj¹cych siê na ob-
szarze Gminy zapewnia Wojewoda Ma³opolski, w ramach
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