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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXXV/325/09

Rady Gminy Raba Wy¿na

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na w sprawie
uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania

przestrzennego w Gminie Raba Wy¿na

Rada Gminy Raba Wy¿na po zapoznaniu siê z o�wiadcze-

niem Wójta Gminy Raba Wy¿na z dnia 10 czerwca 2009 r.,

stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wy¿na,

Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba

Wy¿na, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 z dnia

29 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 121 poz. 1159 z 2004 r.)

w zakresie zmiany zapisów w czê�ci tekstowej planu dot. stre-

fy osuwiskowej "O" - w okresie wy³o¿enia tego planu do pu-

blicznego wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrze-

by rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXXV/325/09

Rady Gminy Raba Wy¿na

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na w sprawie
realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji,

które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania

W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Raba Wy¿na, Rokiciny Podhalañ-

skie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wy¿na, zatwierdzo-

nego Uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 z dnia 29 marca 2004 r. (Dz. Urz.

Woj. Ma³op. Nr 121 poz. 1159 z 2004 r.) w zakresie zmiany

zapisów w czê�ci tekstowej planu dot. strefy osuwiskowej "O"

nie wprowadza zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie

infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych

Gminy, Rada Gminy Raba Wy¿na stwierdza brak potrzeby roz-

strzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji, które nale¿¹ do

zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, o któ-

rym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

3097

Uchwa³a* Nr XXXV/326/09
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba
Wy¿na.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) zwanej
dalej "Ustaw¹", art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.), po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Raba Wy¿na, wprowadzonym Uchwa³¹ Nr XXVIII/188/2000
Rady Gminy Raba Wy¿na z dnia 30 listopada 2000 r. - Rada
Gminy Raba Wy¿na uchwala co nastêpuje:

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wy¿na, zatwier-
dzonego Uchwa³¹ Nr XLIV/331/2006 z dnia 27 lutego 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 225 poz. 1535 z 2006 r.) w zakresie
zmiany zapisów w czê�ci tekstowej planu dot. strefy osuwi-
skowej "O", okre�lonej szczegó³owo w § 2 uchwa³y.

2. Zmiana planu zosta³a opracowana w oparciu o uchwa³ê
Rady Gminy Raba Wy¿na Nr XIV/135/2007 z dnia 28 listopa-
da 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

W czê�ci tekstowej miejscowego planu, o którym mowa
w § 1 ust. 1 wprowadza siê zmianê okre�lon¹ poni¿ej.
1. W § 27 ust. 2 Rozdzia³u III pn. Zasady zagospodarowania

terenów wg stref polityki przestrzennej - wprowadza siê
punkt 4) o nastêpuj¹cym brzmieniu:
"Ustalenia zawarte w punkcie 1 i 2 nie dotycz¹ terenów miesz-
kalnictwa i us³ug oraz terenów obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi
ruchu ko³owego, oznaczonych w planie odpowiednio sym-
bolami: MU i KP po³o¿onych w obszarach zagro¿onych pro-
cesami osuwiskowymi o z³o¿onych warunkach gruntowych.
Dla tych terenów sposób posadowienia obiektów nale¿y
ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geotechniczne
zgodnie z przepisami szczególnymi".

§ 3

Pozosta³a tre�æ uchwa³y wymienionej w § 1 pozostaje bez
zmian.

§ 4

Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹ rozstrzygniêcia:
1) rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu zmiany planu - jako za³. Nr 1,

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na o sposobie reali-

zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania - jako za³. Nr 2, o któ-

rych mowa w art. 20 ust. 1 "Ustawy".

§ 5

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raba

Wy¿na.

§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie

30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Ma³opolskiego.

_________________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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Uchwa³a podlega tak¿e og³oszeniu na stronie internetowej

Urzêdu Gminy Raba Wy¿na.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXXV/326/09

Rady Gminy Raba Wy¿na

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na w sprawie
uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania

przestrzennego w Gminie Raba Wy¿na

Rada Gminy Raba Wy¿na po zapoznaniu siê z o�wiad-

czeniem Wójta Gminy Raba Wy¿na z dnia 10 czerwca 2009 r.,

stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ska-

wa w Gminie Raba Wy¿na, zatwierdzonego Uchwa³¹

Nr XLIV/331/2006 r. z dnia 27 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj.

Ma³op. Nr 225 poz. 1535 z 2006 r.) w zakresie zmiany zapi-

sów w czê�ci tekstowej planu dot. strefy osuwiskowej "O"

- w okresie wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du

i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzy-

gniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXXV/326/09

Rady Gminy Raba Wy¿na

z dnia 25 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na w sprawie
realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji, które

nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania

W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wy¿na,

zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLIV/331/2006 r. z dnia 27 lute-

go 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 225 poz. 1535 z 2006 r.)

w zakresie zmiany zapisów w czê�ci tekstowej planu dot. stre-

fy osuwiskowej "O" nie wprowadza zapisów dot. realizacji in-

westycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do

zadañ w³asnych Gminy, Rada Gminy Raba Wy¿na stwierdza

brak potrzeby rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji

które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich fi-

nansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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Uchwa³a Nr XXVII/281/2009
Rady Gminy U�cie Gorlickie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego oraz ustalenia szczegó³owych zasad
jego przyznawania i wyp³acania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 54 ust. 7, w zwi¹zku z art. 91d, pkt 1

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.

z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó�n. zm.), Rada Gminy U�cie Gorlic-

kie, uchwala co nastêpuje:

§ 1

Okre�la wysoko�æ nauczycielskiego dodatku mieszkanio-

wego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach

o�wiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina

U�cie Gorlickie oraz ustala szczegó³owe zasady jego przyzna-

wania i wyp³acania, w brzmieniu okre�lonym w za³¹czniku do

niniejszej uchwa³y.

§ 2

Traci moc:

1. Uchwa³a Nr XXII/229/2008 Rady Gminy U�cie Gorlickie z dnia

27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyna-

gradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placów-

kach o�wiatowych, dla których organem prowadz¹cym jest

Gmina U�cie Gorlickie.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza Wójtowi Gminy U�cie

Gorlickie.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni, od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego

z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 maja 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. My�liwiec

Za³¹cznik

do Uchwa³y Nr XXVII/281/2009

Rady Gminy U�cie Gorlickie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

OKRE�LENIE WYSOKO�CI NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU
MIESZKANIOWEGO ORAZ USTALENIE SZCZEGÓ£OWYCH

ZASAD JEGO PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA

§ 1

1. Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach o�wiatowych, dla

których organem prowadz¹cym jest gmina U�cie Gorlickie,

przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany da-

lej "dodatkiem", je¿eli spe³niaj¹ oni nastêpuj¹ce kryteria:

1) posiadaj¹ kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-

ciela w danej jednostce o�wiatowej

2) zatrudnieni s¹ w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obo-

wi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ

2. Wysoko�æ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona jest

od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesiêcznie:

1) dla 1 osoby - 20 z³

2) dla 2 osób - 25 z³

3) dla 3 osób - 30 z³

4) dla 4 i wiêcej osób 35 z³

3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku

zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
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