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UCHWAIA Nr XVłń55łńń 

 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

w s”rawie: zmiany uchwaJy Nr XXVł239ł2ŃŃ4 rŁ Rady Miejskiej w Ropczycach 

z dnia 29 grudnia 2004 r. w s”rawie kryteriów i trybu ”rzyznawania nagród  
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ｦ wychowawcze i o”iekuLcze  

oraz trybu zgJaszania kandydatów do nagród 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

i art. 49 ust.2, art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.), w związ—u 
z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. 

o zmianie ustawy ｦ Karta Nauczyciela oraz o zmianie 

nie—tórych innych ustaw (ŚzŁ UŁ Nr 179, ”ozŁ 1845)Ł 
Rada Miejska w Ro”czycach uchwala, co nastę”u–e: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/239/2004 Rady 

Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w s”rawie —ryteriów i trybu ”rzyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dyda—tyczno - 

wychowawcze i o”ie—uLcze oraz trybu zgJaszania 
—andydatów do nagród zmienia się tre`ć § 1 ust. 

1 pkt. 1 i 2 w ten s”osób, we: 
 

1) w o—resie od we–`cia w wycie ninie–sze– uchwaJy 
do dnia 31Ł12Ł2011 rŁ otrzymu–ą one 
brzmienie: 

 

"1) 60% `rod—ów funduszu ”rzeznacza się na 
nagrody organu ”rowadzącego,  
 

2) 40% `rod—ów funduszu ”rzeznacza się na 
nagrody dyre—torów sz—óJ i dyre—torów ”lacówe— 
o`wiatowych." 

 

2) ”ocząwszy od dnia 01Ł01Ł2012 rŁ otrzymu–ą 
one brzmienie:  

 

"1) 36% `rod—ów funduszu ”rzeznacza się na 
nagrody organu ”rowadzącego,  
 

2) 64% `rod—ów funduszu ”rzeznacza się na 
nagrody dyre—torów sz—óJ i dyre—torów ”lacówe— 
o`wiatowych." 

 

§ 2. Wy—onanie UchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Ropczyc. 

 

§ 3. UchwaJa ”odlega ”ubli—ac–i w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Józef Misiura 
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UCHWAIA Nr XVIIIł25Ńłńń 

 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 28 ”audzierni—a 2011 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla "Nad BeJkiem" w Stalowej Woli 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ), ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Stalowa Wola, uchwalonego 

uchwaJą Nr XXXIVł483ł05 Rady Mie–s—ie– w Stalowej 

Woli z 21 stycznia 2005r. wraz z ”óunie–szymi 
zmianami Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, 

co nastę”uje:  
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RozdziaJ ń 

PRźśPISY OGÓLNś 

 

§ 1. 1Ł Uchwala się I zmianę mie–scowego 
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad 

BeJ—iem" w Stalowe– Woli uchwalonego UchwaJą 
Nr VII/71/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 

30 marca 2007 rŁ, —tóra zostaJa ogJoszona 
w Dzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego Nr 41 z dnia 23 maja 2007 r. 

poz. 1104 zwane– dale– zmianą ”lanuŁ 
 

2. Zmiana planu obejmuje obszar w granicach 

–ego obowiązywaniaŁ 
 

§ 2. 1Ł Integralną czę`cią uchwaJy –est rysune— 
zmiany planu w skali 1:2000, stanowiący zaJączni— 
graficzny Nr 1. 

 

2Ł Rysune— zmiany ”lanu obowiązu–e 
w nastę”u–ącym za—resie: 
 

1) granica obszaru ob–ętego zmianą ”lanu 
miejscowego; 

 

2) linia rozgranicza–ąca tereny o równym 
przeznaczeniu; 

 

3) s—re`lona linia rozgranicza–ąca tereny o równym 

przeznaczeniu; 

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

 

5) s—re`lona nie”rze—raczalna linia zabudowy; 
 

RozdziaJ 2 

ZMIANY W OBOWIĄźUJĄCYCH PRźśPISACH 

 

§ 3. 1. W uchwale Nr VII/71/07 Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego osiedla "Nad BeJ—iem" w Stalowej 

Woli, w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 
 

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowis—o za wy–ąt—iem realizac–i 
inwestycji celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniu" 

 

2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowis—o za wy–ąt—iem realizac–i 
inwestycji celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniu" 
 

 

3) w § 10: 
 

a) w ust. 1 "0,47 ha" zastę”u–e się "0,55 ha"  
 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowis—o za wy–ąt—iem realizac–i 
inwestycji celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniu" 
 

c) w ust. 4 punkt 2 litera ｭdｬ otrzymu–e brzmienie: 

 

ｭd) dla terenu 4MN-U:  

 

- w linii rozgranicza–ące– drogę KŚGP; 
 

- nie mnie– niw 8m od zewnętrzne– —rawędzi 
jezdni drogi 1KDZ; 

 

- nie mnie– niw 4m od linii rozgranicza–ące– drogę 
3KDD" 

 

4) w § 11 ustŁ 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 

—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowis—o za wy–ąt—iem realizac–i 
inwestycji celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniu" 
 

5) w § 12 ustŁ 3 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ3Ł Ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowis—a, dla 
—tórych –est wymagany ra”ort o oddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `rodowis—o za wy–ąt—iem realizac–i 
inwestycji celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniu" 
 

6) w § 13: 
 

a) w ust. 1, w punkcie 4 litera ｭaｬ otrzymu–e 
brzmienie: 

 

ｭa) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących nie mnie–sza 
niw 35m; " 

 

b) w ust. 3 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

ｭ4) linię rozgranicza–ącą drogę od strony osiedla 
Nad BeJ—iem ustala się w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 
10m od osi drogi, w obrębie s—rzywowania z drogą 
KDGP zgodnie z rysunkiem planu" 

 

7) w § 17 w ust. 1 po pkt 3 doda–e się ”—t 4 

o brzmieniu: 
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ｭ4) dla terenów oznaczonych symbolami KŚGP, 
1KDZ ｦ 1%" 

 

RozdziaJ 3 

PRźśPISY KOKCOWś 

 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

 

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
14 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Antoni KJosowski 
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