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UCHWAŁA NR XXXIV/253/2010 
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego                      
w miejscowoņci Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Kustwiańskiego oraz Kotelnicy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały 
Nr XXVI/192/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 26.06.2009r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości 
Białka Tatrzańska w rejonie Kotelnicy oraz Wierchu 
Kustwiańskiego, po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
projektu zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bukowina Tatrzańska” przyjętego Uchwałą 
Nr XXIX/210/2009 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 26.11.2009r., Rada Gminy Bukowina Tatrzańska 
uchwala, co następuje: 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru położonego 
w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Kotelni-
cy oraz Wierchu Kustwiańskiego, uchwalonego 
Uchwałą Nr III/20/2006 Rady Gminy Bukowina Ta-
trzańska z dnia 19.12.2006r., opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Małopolskiego 
Nr 162 z dnia 12.03.2007r., poz. 1186.  

2. Obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenów objętych 
zmianą planu wyrażone są w postaci:  

1) rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiące-
go załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, 
obowiązującego w zakresie: granicy obszaru obję-
tego zmianą planu, funkcjach terenów, linii roz-
graniczających tereny o różnych funkcjach oraz 
nieprzekraczalnej linii zabudowy;  

2) zasad zagospodarowania terenów określonych 
w rozdziale II niniejszej uchwały;  

3) zasad obsługi w zakresie komunikacji oraz infra-
struktury technicznej określonych w rozdziale III 
niniejszej uchwały;  

4) zasad ochrony środowiska określonych w rozdzia-
le IV niniejszej uchwały;  

5) przepisów końcowych określonych w rozdziale V 
niniejszej uchwały  

3. Ze względu na brak występowania na obszarze zmia-
ny planu problematyki, terenów lub obiektów okre-
ślonych w poniższych pkt od 1 do 13, w zmianie pla-
nu nie określa się:  

1) zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej;  

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych  

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;  

4) zasad urządzania, modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji;  

5) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów;  

6) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;  

7) granic obszarów wymagających przeprowadzenia 
scaleń i podziałów nieruchomości;  

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości;  

9) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej;  

10) granic obszarów wymagających przekształceń lub 
rekultywacji;  

11) granic terenów przeznaczonych pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

12) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 
terenów służących organizacji imprez masowych;  

13) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia 
na ich terenie działalności gospodarczej, określo-
nych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
ły mowa o:  

1) zmianie planie – należy przez to rozumieć zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, o której mowa w § 1 uchwały;  

2) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć 
rysunek zmiany planu w skali 1:1000 z oznaczeniami 
graficznymi określonymi w legendzie, stanowiący in-
tegralną część niniejszej uchwały;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony 
na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami 
graficznymi określonymi w legendzie;  

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię 
dzielącą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;  

5) funkcji terenu – należy przez to rozumieć przeznacze-
nie terenu;  

6) dolnych stacjach – należy przez to rozumieć perony 
kolei krzesełkowej lub wyciągu narciarskiego wraz 
z niezbędnymi urządzeniami i pomieszczeniami służą-
cymi do prawidłowego ich funkcjonowania;  

7) infrastrukturze towarzyszącej – należy przez to rozu-
mieć urządzenia budowlane związane z obiektem bu-
dowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiek-
tu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także sieci 
i urządzenia techniczne związane z uzbrojeniem terenu.  
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ROZDZIAŁ II  
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 3. Zasady ogólne  

1. Obszar objęty zmianą planu podzielono na tereny 
o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospo-
darowania, które oznaczono na rysunku zmiany pla-
nu symbolami identyfikacyjnymi składającymi się 
z oznaczeń literowych i cyfrowych.  

2. Ustala się następujące rodzaje funkcji wiodących 
terenów:  

1) tereny urządzeń sportu i rekreacji – US;  
2) tereny rolnicze – R; 
3) tereny lasów i gruntów leśnych – ZL.  

§ 4. Przeznaczenie terenów, zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenów1.  Wyznacza się teren oznaczony na 
rysunku zmiany planu symbolem: 1.US, dla którego 
obowiązują następujące ustalenia:  

1) Funkcja terenu: tereny urządzeń sportu i rekreacji;  
2) Za zgodne z funkcją terenu uznaje się:  

a)  lokalizację obiektów i urządzeń sportu i rekre-
acji: kolei krzesełkowych i wyciągów narciarskich 
wraz z dolnymi stacjami,  

b)  lokalizację budynku zaplecza obsługi technicznej,  
c)  lokalizację infrastruktury towarzyszącej,  
d)  urządzanie narciarskich tras zjazdowych  

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:  
a)  lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury tech-

nicznej,  
b)  zachowanie istniejących cieków naturalnych;  

4) Zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
a)  dopuszcza się lokalizację jednego budynku zaplecza 

obsługi technicznej,  
b)  obowiązuje określona na rysunku zmiany planu 

nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m 
od granicy terenu 1.ZL,  

c)  powierzchnia zabudowy pod budynkiem zaplecza 
obsługi technicznej nie może przekraczać 20 m2,  

d)  wysokość budynku do kalenicy dachu nie może 
przekroczyć 6,0 m,  

e)  do wykończenia elewacji budynków należy stoso-
wać naturalne materiały miejscowe, zakazuje się 
stosowania okładzin z tworzyw sztucznych tzw. „si-
dingu”,  

f)  kolorystyka pokrycia dachu budynków – w odcie-
niach ciemnych, z zakazem stosowania koloru 
czerwonego,  

g)  dach budynku należy zaprojektować jako dwuspa-
dowy, o jednakowym kącie nachylenia głównych 
połaci mieszczącym się w granicach 45o- 54o,  

h)  dopuszcza się prowadzenie prac konserwacyjno-
regulacyjnych związanych z utrzymaniem cieków 
oraz ochroną przeciwpowodziową,  

i)  dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie cieków 
w uzgodnieniu ich zarządcą.  

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1.R, 2.R, 3.R, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia:  

1) Funkcja terenu: tereny rolnicze;  
2) Za zgodne z funkcją terenu uznaje się: wykorzy-

stywanie terenu do celów związanych z produkcją 
rolniczą o charakterze upraw polowych;  

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto:  
a)  lokalizację w terenie 1.R kolei krzesełkowych 

i wyciągów narciarskich, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą,  

b)  urządzanie narciarskich tras zjazdowych,  
c)  lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 

technicznej,  
d)  zachowanie istniejących cieków naturalnych,  

4) Zasady zagospodarowania terenu:  
a)  obowiązuje zakaz lokalizacji budynków,  
b)  dopuszcza się prowadzenie prac konserwacyj-

no-regulacyjnych związanych z utrzymaniem 
cieków oraz ochroną przeciwpowodziową,  

c)  dopuszcza się zarurowanie lub przełożenie cie-
ków w uzgodnieniu ich zarządcą.  

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku zmiany 
planu symbolami: 1.ZL, 2.ZL, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:  

1) Funkcja terenu: tereny lasów i gruntów leņnych;  
2) Za zgodne z funkcją terenu uznaje się: wykorzy-

stywanie terenu do celów związanych z gospo-
darką leśną z wykluczeniem lokalizacji wszelkiej 
zabudowy;  

3) Za zgodne ze zmianą planu uznaje się ponadto: 
zachowanie istniejących cieków naturalnych.  

 
ROZDZIAŁ III  

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI ORAZ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 5. Zasady obsługi komunikacyjnej 

1. Komunikacyjne powiązanie dopuszczonych ustale-
niami niniejszej zmiany planu inwestycji z układem 
zewnętrznym, odbywać się będzie poprzez istniejący 
układ komunikacyjny łączący ośrodek narciarski 
„Kotelnica Białczańska” z drogą krajową nr 49.  

2. Z uwagi na funkcjonalne powiązanie dopuszczonych 
ustaleniami niniejszej zmiany planu inwestycji z ist-
niejącym ośrodkiem narciarskim „Kotelnica Biał-
czańska”, obsługa komunikacyjna w zakresie miejsc 
parkingowych zapewniona będzie poprzez istniejące 
parkingi usytuowane poza obszarem objętym zmia-
ną planu.  

§ 6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz uzbrojenia terenów, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej:  

1) Z uwagi na charakter dopuszczonych ustaleniami 
niniejszej zmiany planu inwestycji oraz ich funk-
cjonalne powiązanie z istniejącym ośrodkiem 
narciarskim „Kotelnica Białczańska”, nie przewi-
duje się wyposażenia projektowanych obiektów 
w wodę;  

2) Ustala się, że obsługa sanitarna zapewniona bę-
dzie poprzez istniejące obiekty zlokalizowane po-
za obszarem objętym zmianą planu, w ramach 
istniejącego ośrodka narciarskiego „Kotelnica 
Białczańska”;  

3) Dla personelu dopuszcza się dodatkowo obsługę 
sanitarną przy zastosowaniu przenośnych kabin 
sanitarnych usytuowanych w rejonie dolnej sta-
cji, w terenie 1.US;  
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4) Projektowane obiekty lokalizowane w granicach 
terenów objętych zmianą planu zaopatrywane 
będą w energię elektryczną poprzez podłączenie 
do istniejącej sieci energetycznej zlokalizowanej 
poza obszarem objętym zmianą planu lub projek-
towanej sieci w obrębie obszaru objętego zmianą 
planu, na warunkach określonych przez zarządcę 
istniejącej sieci;  

5) Podłączenie do systemu telekomunikacyjnego re-
alizowane będzie przy zastosowaniu sieci kablo-
wych, na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci;  

6) Ustala się, że usuwanie odpadów odbywać się 
będzie poprzez gromadzenie odpadów w przysto-
sowanych pojemnikach oraz wywóz na zorgani-
zowane wysypisko. Obowiązuje wydzielanie od-
padów niebezpiecznych ze strumienia odpadów 
komunalnych celem ich wykorzystania lub utyli-
zacji;  

7) Ustala się, że ogrzewanie budynku zaplecza ob-
sługi technicznej odbywać się będzie przy wyko-
rzystaniu energii elektrycznej.  

2. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej:  

1) Stosownie do ustaleń zawartych w § 4 niniejszej 
uchwały, na całym obszarze objętym zmianą 
planu, za wyjątkiem terenów ZL, dopuszcza się 
lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;  

2) Z uwagi na ochronę krajobrazu, obowiązuje zakaz 
stosowania napowietrznych linii energetycznych 
i telekomunikacyjnych;  

3) Wyklucza się lokalizacje masztów telefonii bez-
przewodowej  

 
ROZDZIAŁ IV  

ZASADY OCHRONY ŅRODOWISKA 

§ 7. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody oraz 
granice i zasady zagospodarowania obszarów i podle-
gających ochronie ustalonych na podstawie przepisów 
odrĉbnych 

1. Wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną działal-
nością usługową nie mogą przekraczać dopuszczal-
nych norm.  

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków bytowych do wód powierzchniowych oraz 
gruntu.  

3. Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi winny być skanalizo-
wane, a wody opadowe zanieczyszczone tymi sub-
stancjami zneutralizowane i oczyszczone przed od-
prowadzeniem.  

4. Cały obszar objęty zmianą planu położony jest 
w granicach Południowomałopolskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu  

5. Stosownie do przepisów rozporządzenia wojewody 
małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, realizacja kolei li-
nowej dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, kie-
dy przeprowadzona procedura oceny oddziaływania 
na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu 
inwestycji na przyrodę Obszaru.  

6. W zakresie ochrony przed hałasem, stosownie do 
przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowi-
ska, tereny objęte zmiany planu zalicza się do tere-
nów przeznaczonych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe.  

7. Ustala się obowiązek zachowania występujących, na 
obszarze objętym zmianą planu, cieków naturalnych, 
poprzez zapewnienie ich ciągłości.  

§ 8. Zasady ochrony krajobrazu i dziedzictwa kul-
turowego 

1. Forma architektoniczna projektowanego budynku 
powinna harmonizować z otoczeniem oraz nawiązy-
wać do tradycji budownictwa podhalańskiego.  

2. W odniesieniu do ochrony krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego obowiązują zasady zabudowy i zago-
spodarowania terenów określone w § 4 uchwały.  

 
ROZDZIAŁ V  

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9. Stawkę procentową związaną z naliczeniem 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustala 
się w wysokości 15 % wzrostu wartości.  

§ 10. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 - Załącznik gra-
ficzny nr 1;  

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu zmiany planu - Załącznik nr 2;  

3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - Załącznik nr 3  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bukowina Tatrzańska.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego  

 

Przewodniczący Rady Gminy: Franciszek Waliczek 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXIV/253/2010 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 
przypisanych prawem odległości marginesów.  

Przewodniczący Rady Gminy: Franciszek Waliczek 

* 
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Załącznik nr 1a 
do Uchwały nr XXXIV/253/2010 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 
przypisanych prawem odległości marginesów.  

Przewodniczący Rady Gminy: Franciszek Waliczek 

* 
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Załącznik nr 1b 
do Uchwały nr XXXIV/253/2010 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 
przypisanych prawem odległości marginesów.  

Przewodniczący Rady Gminy: Franciszek Waliczek 

* 
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Załącznik nr 1c 
do Uchwały nr XXXIV/253/2010 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 
przypisanych prawem odległości marginesów.  

Przewodniczący Rady Gminy: Franciszek Waliczek 

* 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXIV/253/2010 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu  

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w miejscowoņci Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Kustwiańskiego oraz Kotelnicy. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska stwierdza, iż do projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie 
Wierchu Kustwiańskiego oraz Kotelnicy nie wpłynęły żadne uwagi. Tym samym Rada Gminy Bukowina Tatrzańska 
stwierdza brak podstaw do czynności związanych z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag.  

Przewodniczący Rady Gminy: Franciszek Waliczek 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXIV/253/2010 
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

Rada Gminy Bukowina Tatrzańska stwierdza, iż ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Kustwiańskiego oraz Ko-
telnicy nie przewidują realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy i wymagających finansowania z budżetu gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy: Franciszek Waliczek 
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UCHWAŁA NR III/276/2010 
RADY GMINY DĈBNO 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr II/268/2010 Rady Gminy Dĉbno z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania           
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Dĉbno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci ich wykorzystania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), art. 80 ust. 4 oraz 
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.2), 
Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje: 

                                                           
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz.U. 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, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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 i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.  
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, 
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, 
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 
i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.  

§ 1. W uchwale Nr II/268/2010 Rady Gminy Dębno 
z dnia 26 lutego 2010 r. wprowadza się następujące 
zmiany:  

1) w § 2 uchwały skreśla się pkt 7 i 8,  
2) w § 3 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „Szkoły 

publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wy-
sokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym 
na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i ro-
dzaju prowadzonych przez Gminę Dębno, nie niższej 
jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia 
szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednost-
kę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu 
i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest 
kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicz-
nej danego typu i rodzaju w części oświatowej sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne-
go.”  

3) w § 4 w ust. 2 uchwały skreśla się pkt 9,  
4) w § 7 uchwały skreśla się ust. 3,  
5) w zał. Nr 1 do uchwały skreśla się znak przypisu 2 

i treść tego przypisu,  


