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UCHWAŁA NR 678/LIX/2010
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 962/LIX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2006 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 i ust. 2a oraz art. 31 
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 (z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (z późniejszymi 
zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Tworzy się na terenie Miasta Częstochowy 
stały obwód głosowania o numerze 124. Granice 
obwodu głosowania stanowią ulice: Bohuna, Danu-
si, Dźbowska, Harcerska, Heleny, Jankiela, Juranda, 
Ketlinga, Kmicica, Koszarowa, Krzysi, Pana Tade-
usza, Pirotechników, Podbipięty, Podchorążych, 
Powały, Rezerwistów, Rzędziana, Skrzetuskiego, 
Soplicy, Telimeny, Wiśniowieckiego, Wojskiego, 
Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zawiszy, Zbyszka. 

§ 2. W załączniku do Uchwały Nr 962/LIX/2006 
Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 2006 r. 
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowa-
nia z granic obwodu głosowania Nr 110 wykreśla 
się ulice: Bohuna, Danusi, Dźbowska, Harcerska, 
Heleny, Jankiela, Juranda, Ketlinga, Kmicica, Ko-
szarowa, Krzysi, Pana Tadeusza, Pirotechników, 

Podbipięty, Podchorążych, Powały, Rezerwistów, 
Rzędziana, Skrzetuskiego, Soplicy, Telimeny, 
Wiśniowieckiego, Wojskiego, Wołodyjowskiego, 
Zagłoby, Zawiszy, Zbyszka. 

§ 3. Do granic obwodu głosowania Nr: 6 – do-
pisuje się ulicę - Kanał Kohna i ulicę Księdza 
Wróblewskiego, 33 – dopisuje się ulicę – Zbier-
skiego, 39 – dopisuje się ulicę – Mariańskiej, 41 
– dopisuje się ulicę – Orlicz-Dreszera, 58 – dopi-
suje się ulicę – Pileckiego, 70 – dopisuje się ulicę 
– Trochimowskiego, 114 – dopisuje się ulicę – Amo-
nitowa, 115 – dopisuje się ulicę – Blachowieńska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Częstochowy. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

Przewodnicząca Rady Miasta
Częstochowy
Ewa Pachura
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UCHWAŁA NR 682/LIX/2010
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 602/LXII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa (z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada 
Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 602/XLII/2005 Rady Miasta 

Częstochowy z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Częstochowa, zmienionej uchwa-
łą Nr 1051/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy 
z dnia 23 października 2006 r. oraz uchwałą Nr 
562/XLVII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 
października 2009 r. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Jako podstawowe kryterium uznaje się dochód 
na osobę w rodzinie: 1) uczniowi, w rodzinie którego 
dochód na osobę nie przekracza 45% kwoty, o której 
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mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 
z późn. zm.) przyznawane jest stypendium szkol-
ne w wysokości miesięcznej powyżej 80% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), 2) uczniowi, w rodzi-
nie którego dochód na osobę przekracza 45% kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) przyznawane jest stypendium 
szkolne w wysokości miesięcznej do 200% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).”. 

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 602/LXII/
2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 
2005 r. (z późn. zm.) nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-
towi Miasta Częstochowy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta
Częstochowy
Ewa Pachura
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UCHWAŁA NR XLIV/410/10
RADY GMINY JASIENICA

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica – pgr nr: 349/9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i 
art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 20 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Jasienica Rada Gminy 
Jasienica uchwala:

zmianę fragmentu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Jasienica 
w następujący sposób: 

§ 1. Plan obejmuje parcelę nr 349/9 położoną 
w sołectwie Rudzica– zgodnie z załącznikiem gra-
ficznym.

§ 2. 1.  Integralną częścią planu są załączniki do 
niniejszej uchwały: 

1)  Załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu
w skali 1:1000. 

2)  Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

3)  Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1  
pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1)  Granice opracowania, jako granice obszaru 
objętego planem. 

2)  Linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania. 

3)  Symbole identyfikacyjne, cyfrowe i literowe,
określające przeznaczenie terenu. 

§ 3. W wyodrębnionym liniami rozgraniczającymi 
terenie ustala się następujący rodzaj przeznaczenia 
oraz jego symbol literowy oznaczony na rysunku pla-
nu: MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1)  Planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, którego 
ustalenia zawarte są w niniejszej uchwale, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej. 

2)  Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Jasienica, o ile z treści prze-
pisu nie wynika inaczej. 

3)  Rysunku planu – należy przez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4)  Terenie – należy przez to rozumieć jednostkę 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi. 

5)  Usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi związane bezpośrednio z obsługą 
przyległej funkcji mieszkaniowej tj. w szczególności 
usługi handlu, gastronomii, oświaty, zdrowia, spor-


