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4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami,
do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia;

5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego Ÿró-
d³a dochodów.

4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cym, przys³u-
guje tylko jeden dodatek okreœlony w ust. 1. Ma³¿onko-
wie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wy-
p³aca³ dodatek.

5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

7. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak-
¿e w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagro-

dzenie;
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego;
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia

wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypad-
ku jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by
zawarta by³a umowa o pracê na czas okreœlony, doda-
tek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który
umowa by³a zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.

8. Nauczyciel zobowi¹zany jest do niezw³ocznego informo-
wania Dyrektora Szko³y, a dyrektor szko³y otrzymuj¹cy
dodatek - Wójta Gminy, o zmianach maj¹cych wp³yw na
wysokoœæ œwiadczenia. W przypadku nie powiadomienia
Dyrektora Szko³y lub Wójta Gminy o zmianie liczby cz³on-
ków rodziny, nienale¿nie pobrane przez nauczyciela œwiad-
czenie podlega zwrotowi.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor Szko³y, a dy-
rektorowi Wójt Gminy.

10. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
maj¹ zastosowanie w szczególnoœci przepisy Karty Nauczy-
ciela, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, Ko-
deksu Pracy.

§ 13

Regulamin wchodzi w ¿ycie od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
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Uchwa³a* Nr XXIII/171/09
Rady Gminy w Moszczenicy

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gmina Moszczenica", przyjêtego
Uchwa³¹ Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia
29 kwietnia 2005 r.

Dzia³aj¹c na podstawie 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 póŸn. zm.), art. 15 ust.1 i art. 20 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), Rada
Gminy w Moszczenicy:
1. po stwierdzeniu zgodnoœci projektu zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego przedstawione-
go na za³¹cznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Moszczenica, przyjêtego Uchwa³¹
Nr XII/80/99 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 grud-
nia 1999 roku;

2. po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finanso-
wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
¿¹cych do zadañ w³asnych gminy,

3. po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszo-
nych do projektu zmiany planu, uchwala zmianê miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosz-
czenica.

ROZDZIA£ I - PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1

1. Zmiana planu, obejmuje tereny dzia³ek Nr 4316 i 4378
o powierzchni 1,20 ha oraz Nr 640/2 o powierzchni 0,72 ha,
zgodnie z § 1 Uchwa³y Nr XVI/109/2008 Rady Gminy w Mosz-
czenicy z dnia 30 czerwca 2008 r., w sprawie przyst¹pienia
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Moszczenica i oznaczona jest
w za³¹cznikach graficznych do ww. Uchwa³y.

2. Zmiana planu, sk³ada siê z tekstu planu stanowi¹cego treœæ
niniejszej Uchwa³y oraz za³¹czników do Uchwa³y:
a) Za³¹cznik Nr 1 - Rysunek zmiany planu sporz¹dzony na

mapie sytuacyjno - wysokoœciowej w skali 1:2000;
b) Za³¹cznik Nr 2 - Rysunek zmiany planu sporz¹dzony na

mapie sytuacyjno - wysokoœciowej w skali 1:2000;
c) Za³¹cznik Nr 3 - Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji i za-

sadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy;

d) Za³¹cznik Nr 4 - Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
uwag zg³oszonych do projektu zmiany planu;

3. Obszar objêty ustaleniami planu oznaczony jest liniami ci¹-
g³ymi na za³¹cznikach graficznych Nr 1 i Nr 2 w skali 1: 2 000,
stanowi¹cych integraln¹ czêœæ uchwa³y.

§ 2

Zmienia siê ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego - Gmina Moszczenica, w sposób
nastêpuj¹cy:
1) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 5. A. 2. Ustalenia dla

terenów u¿ytkowanych rolniczo, w symbolu 2.R, cyfra
1053,47 ha, zostaje zmieniona na 1049,01 ha.

2) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. B. Ustalenia dla
terenów osiedleñczych, B.1a. Ustalenia dla wszystkich te-
renów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
w symbolu 87.MN, cyfra 11,91 ha, zostaje zmieniona na
"13,17" ha.

3) W Rozdziale II - Przepisy Szczegó³owe, § 6. B. Ustalenia dla
terenów osiedleñczych, B.1. Ustalenia dla terenów miesz-
kalnictwa, w B. 1b. ustalenia dla wszystkich terenów zabu-
dowy siedliskowej, w symbolu 49.ZŒ, cyfra 4,67 ha, zostaje
zmieniona na "5,39" ha.

________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych czyn-

noœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opol-
skiego.
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ROZDZIA£ III - PRZEPISY PRZEJŒCIOWE I KOÑCOWE.

§ 3

Zatwierdzenie niniejszej zmiany planu wywo³uje skutki
prawne w odniesieniu do dotychczas obowi¹zuj¹cego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina
Moszczenica, dla wyodrêbnionych w niniejszej uchwale sym-
boli, w obszarze okreœlonym zmian¹ planu, zgodnie z art. 34
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

§ 4

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mosz-
czenica.

§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

§ 6

Uchwa³a podlega publikacji na stronie internetowej Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Moszczenica.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIII/171/09/2009
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOSZCZENICA

SKALA 1:2000*
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIII/171/09/2009
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MOSZCZENICA

SKALA 1:2000*

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha

Poz. 2136
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIII/171/09/2009
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W MOSZCZENICY
O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY

Wymagane przepisami w/w rozstrzygniêcie Rady Gminy
w Moszczenicy jest bezprzedmiotowe, poniewa¿ bud¿et gmi-
ny nie bêdzie obci¹¿ony skutkami finansowymi wynikaj¹cymi
z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana
przestrzennego Gminy Moszczenica.

Na terenie objêtym zmian¹ miejscowego planu zagospodaro-
wana przestrzennego Gminy Moszczenica, gmina nie bêdzie
musia³a ponosiæ ¿adnych kosztów zwi¹zanych z transformacj¹
obszaru. Ustalenia zmiany planu wprowadzaj¹ nowe tereny
osiedleñcze (49.ZŒ i 87.MN) w miejsce dotychczasowych u¿yt-
ków rolnych.
Proponowane zmiany nie powoduj¹ jednak zamiany funkcji
terenów stanowi¹cych w³asnoœæ gminy jak równie¿ nie obli-
guj¹ gminy do realizacji inwestycji celu publicznego (np.: bu-
dowy dróg). Dostêp do nieruchomoœci po³o¿onych na posze-
rzonych o nowe powierzchnie terenach zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (87.MN) zapewnia droga klasy g³ównej
2.KDg (droga wojewódzka Gorlice - Moszczenica), a dla tere-
nów (49.ZŒ) dostêp do drogi publicznej 4 KDz., nie wyodrêb-
niona na rysunku obowi¹zuj¹cego planu droga wewnêtrzna.

W zwi¹zku z powy¿szym bud¿et gminy nie bêdzie obci¹¿o-
ny konsekwencjami finansowymi wynikaj¹cymi z uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzenne-
go Gminy Moszczenica.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXIII/171/09/2009
Rady Gminy w Moszczenicy
z dnia 15 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY MOSZCZENICA
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLENIONYCH UWAG

ZG£OSZONYCH DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

MOSZCZENICA.

Zgodnie z wykazem uwag zg³oszonych do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMI-
NA MOSZCZENICA, wy³o¿onego do wgl¹du publicznego, nie
wp³ynê³a ani jedna uwaga.

W zwi¹zku z powy¿szym, wymagane przepisami rozstrzy-
gniêcie Gminy Moszczenica jest bezprzedmiotowe.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: B. Warzecha
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Uchwa³a Nr XXIII/173/09
Rady Gminy w Moszczenicy

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez
Gminê Moszczenica i zasad zwrotu wydatków na pokrycie
kosztów pogrzebu.

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 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 3
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (t. j. Dz.
U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) Rada Gminy w Moszczeni-
cy uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Sprawienie pogrzebu przez gminê Moszczenica przys³u-
guje osobom zmar³ym zamieszka³ym lub przebywaj¹cym
na terenie gminy Moszczenica w ni¿ej wymienionych przy-
padkach:
1) je¿eli nie posiada³y osób zobowi¹zanych do alimentacji,
2) osoby zobowi¹zane do alimentów nie maj¹ mo¿liwoœci

lub uchylaj¹ siê od obowi¹zku sprawienia pogrzebu,
3) osoba lub rodzina zobowi¹zana do pochówku, która

znajduje siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i nie ma mo¿-
liwoœci ubiegania siê o œwiadczenie na ten cel z inne-
go tytu³u,

4) to¿samoœci tych osób nie mo¿na ustaliæ, po uzyskaniu zgo-
dy w³aœciwego miejscowo prokuratora.

§ 2

Sprawienie pogrzebu odbywa siê zgodnie z wyznaniem
zmar³ego a w przypadku, gdy nie jest mo¿liwe ustalenie wy-
znania, w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 3

1. Sprawienie pogrzebu przez gminê Moszczenica nastêpu-
je na podstawie pisemnego zlecenia kierownika Gminne-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Moszczenicy wysta-
wionego na udokumentowany wniosek pracownika so-
cjalnego GOPS.

2. Realizacjê tego œwiadczenia kierownik GOPS zleca firmie
prowadz¹cej kompleksowe us³ugi pogrzebowe i okreœla za-
kres us³ug pogrzebowych oraz górn¹ granicê kosztów z tym
zwi¹zanych.

§ 4

Zakres us³ug pogrzebowych obejmuje podstawowe czyn-
noœci niezbêdne dla sprawienia pogrzebu a w szczególnoœci:
zakup niezbêdnego ubrania dla zmar³ego, zakup trumny, krzy-
¿a, tabliczki, wykopanie i zasypanie grobu.

§ 5

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych przez Gminê Moszczenica na sprawienie pogrzebu:
1) je¿eli przys³uguje po zmar³ym zasi³ek pogrzebowy z ubez-

pieczenia spo³ecznego wydatki w ca³oœci lub w czêœci po-
krywa siê z tego zasi³ku,
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