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3. Wydatki zwiņzane z prowadzeniem działalno-

Ōci bieŐņcej, Zakład pokrywa z przychodów 
uzyskiwanych z opłat za Ōwiadczone usługi 
oraz dotacji. 

4. Zakład prowadzi rachunkowoŌń oraz sporzņ-
dza sprawozdawczoŌń finansowņ okreŌlonņ 
w przepisach dotyczņcych gospodarki finan-
sowej zakładów budŐetowych. 

5. Kontrolň prawidłowoŌci rozliczeŊ Zakładu z 
budŐetem gminy przeprowadza Burmistrz 
Wołomina. 

6. Zakład posiada odrňbny rachunek bankowy. 

Rozdział V 
Nadzór nad zakładem 

Burmistrz Wołomina w granicach okreŌlonych 
przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalno-
Ōci Zakładu oraz Dyrektora Zakładu. 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

W sprawach zwiņzanych z funkcjonowaniem 
Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statu-
tem, stosuje siň ogólnie obowiņzujņce przepisy 
prawa zwiņzane z przedmiotem działalnoŌci Za-
kładu. 

 
 Przewodniczņcy Rady Miejskiej w Wołominie: 

Marcin Dutkiewicz 
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UCHWAŁA Nr V/32/2011 

RADY GMINY CHYNÓW 

 z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/213/10  

Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
oraz art. 20 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. r. Nr 80, poz. 717 z póŎn. zm.), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XV/99/08 Rady Gminy 
Chynów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmujņce-
go obszar wsi Widok i Wňszelówka, stwierdza-
jņc, Őe plan jest zgodny ze studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Chynów, przyjňtym uchwałņ nr 
XIV/75/08 Rady Gminy Chynów z dnia 29 stycz-
nia 2008r. Rada Gminy Chynów na wniosek 
Wójta Gminy uchwala, co nastňpuje:  

 

§ 1. W rysunku planu, stanowiņcym załņcznik 
nr 1 do uchwały nr XXXIII/213/10 Rady Gminy 
Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmujņcego obszar wsi 
Widok i Wňszelówka, dokonuje siň sprostowa-
nia, oczywistej omyłki w ten sposób, Őe na tere-
nie oznaczonym jako 5MN usuwa siň błňdnie 
wrysowane nieprzekraczalne linie zabudowy i 
zmienia siň oznaczenie terenu na 5MNe. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Chynów. 

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego, a 
takŐe na stronie internetowej Urzňdu Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Stanisław Mróz 
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