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Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 266

bom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
"Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania" (Dz. U. Nr 267
poz. 2259 z póŸn. zm.) bezp³atnie, je¿eli dochód osoby sa-
motnie gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w rodzinie nie
przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (j. t.; Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728).

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, je¿eli dochód
osoby samotnie gospodaruj¹cej lub dochód na osobê w ro-
dzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w
ust. 1, nie wiêcej jednak ni¿ 200%, Kierownik Miejsko-Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wieliczce mo¿e ustaliæ
zwrot kosztu posi³ków w wys. 50% jego wartoœci.

§ 2

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Kierownikowi Miejsko -
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wieliczce.

§ 3

1. Uchwa³a ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r. wy-
³¹cznie do pomocy udzielanej na podstawie programu wie-
loletniego "Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania".

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Zarêbski

1915

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt II SA/Kr 540/07
z dnia 28 marca 2008 r.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie w sk³adzie na-
stêpuj¹cym:

Przewodnicz¹cy Sêdzia NSA Jan Zimmermann (spr.)
Sêdziowie WSA Ma³gorzata Brachel - Ziaja

WSA Gra¿yna Firek
Protokolant: Joanna Obra³

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2008 r.
sprawy ze skargi Wojewody Ma³opolskiego
na uchwa³ê Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 lipca 2006 r. Nr L VI/555/2006
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Wo³owice

stwierdza niewa¿noœæ zaskar¿onej uchwa³y

1916

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt IISA/Kr 560/07
z dnia 10 marca 2008 r.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie
w sk³adzie nastêpuj¹cym:

Przewodnicz¹cy Sêdzia WSA Wojciech Jakimowicz (spr.)

Sêdziowie WSA Ewa Rynczak
AWSA Kazimierz Bandarzewski

Protokolant Dorota Solarz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2008 r.
sprawy ze skargi Wojewody Ma³opolskiego
na uchwa³ê Rady Gminy Go³cza
z dnia 27 lutego 2007 r. Nr V/22/07
w zakresie § 7 ust. 5 tekstu uchwa³y, w zakresie § 8 w czêœci
zatytu³owanej "Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy infrastruktury technicznej" ust. 3, 4, 5 tekstu uchwa³y
oraz w zakresie rysunku planu nr 20a, dotycz¹cym terenu ozna-
czonego symbolem "1Ks"
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Go³cza dla so³ectw Laski Dworskie i Wysocice

I. stwierdza niewa¿noœæ § 7 ust. 5, § 8 w czêœci zatytu³owanej
"Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infra-
struktury technicznej" - ust.3, 4, 5 zaskar¿onej uchwa³y oraz
rysunku planu nr 20a w zakresie dotycz¹cym terenu ozna-
czonego symbolem "1Ks"

II. okreœla, ¿e zaskar¿ona uchwa³a w zakresie wskazanym
w punkcie I wyroku nie mo¿e byæ wykonywana

1917

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt IISA.Kr 693/07
z dnia 31 marca 2008 r.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie
w sk³adzie nastêpuj¹cym:

Przewodnicz¹cy Sêdzia NSA Joanna Tuszyñska
Sêdziowie WSA Aldona G¹secka -Duda

AWSA Kazimierz Bandarzewski (spr)
Protokolant Gra¿yna Grzesiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2008 r.
sprawy ze skargi [...]*
na uchwa³ê Rady Gminy Zabierzów
z dnia 19 stycznia 2007 r., Nr IV/13/07
w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Zabierzów w czêœci obejmuj¹cej so³ectwa:
Balice, Rz¹ska, Szczyglice

I. stwierdza niewa¿noœæ zaskar¿onej uchwa³y,
II. orzeka, ¿e zaskar¿ona uchwa³a nie mo¿e byæ wykonywana,
III. zas¹dza od Gminy Zabierzów na rzecz skar¿¹cego [...]* kwotê

557 z³ (s³ownie: piêæset piêædziesi¹t z³otych) tytu³em zwrotu
kosztów postêpowania

________
* W zwi¹zku z Ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu Wyroku dla
celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.

1918

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt II SA/Kr 376/08
z dnia 23 czerwca 2008 r.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie
w sk³adzie nastêpuj¹cym:

Poz. 1914, 1915, 1916, 1917, 1918


