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UCHWAŁA Nr XXIII/188/2008 

Rady Miasta Lubawa 

z dnia 26 listopada 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Lubawa. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127,  

poz. 880), Rada Miasta Lubawa uchwala po stwierdzeniu 
zgodno�ci zmian planu z ustaleniami studium 
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lubawa, uchwalonego uchwał�  
Nr XXI/159/96 Rady Miasta Lubawa z dnia 28 czerwca 
1996 r., co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� zmian� miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa, 
zwan� dalej „zmian� planu”. 
 

2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� uchwały. 
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§ 2. 1. Granice zmiany planu okre�la uchwała  
Nr XXXVI/255/2006 Rady Miasta Lubawa z dnia 
25 pa�dziernika 2006 r. w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa. 
 

2. Rysunek zmiany planu stanowi zał�cznik Nr 1 do 
uchwały, sporz�dzony na mapie zasadniczej w postaci 
cyfrowej w skali 1:1000, obowi�zuj�cy w nast�puj�cym 
zakresie ustale� zmiany planu: 
 
  a) granic zmiany planu, 
  
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) oznacze� przeznaczenia terenów na cele:  

MU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej, P – zabudowy produkcyjnej i składowo-
magazynowej, ZI - zieleni izolacyjnej, KD – dróg 
publicznych. 

 
3. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 
 

1. 
Oznaczenie terenu: Przeznaczenie terenu na cele: 

1MU Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
1P Zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej 
1ZI Zieleni izolacyjnej 
1KD Dróg publicznych 

 
2. W granicach zmiany planu ustala si� lokalizacj� 

inwestycji celu publicznego, o której mowa w przepisach 
art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 
  a)  teren oznaczony symbolem 1KD na budow� drogi 

gminnej wraz z budow� sieci wodoci�gowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na zasadach 
okre�lonych w § 9 pkt 3-6 uchwały. 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego. 
 

1. W granicach zmiany planu zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego okre�laj� ustalenia 
zasad kształtowania zabudowy, w tym nieprzekraczalnych 
linii zabudowy. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 

1. W granicach zmiany planu nie maj� zastosowania 
prawne formy ochrony przyrody, okre�lone przepisami o 
ochronie przyrody. 
 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 1P w pasie 
szeroko�ci 5m przyległym do linii brzegowej rz. Elszki 
zasady zagospodarowania terenu reguluj� (odpowiednio) 
przepisy prawa wodnego. 
 

3. W w/w pasie: 
 
  a) zakazuje si� grodzenia nieruchomo�ci, 
 

  b) zakazuje si� zabudowy budynkami, 
 
  c) w zagospodarowaniu terenu nale�y urz�dzi� ziele� 

krzewiast� i pojedyncze zadrzewienia. 
 

4. W zagospodarowaniu terenu oznaczonego 
symbolem 1ZI nale�y zastosowa� zadrzewienia o 
funkcjach izolacyjnych mi�dzy terenami oznaczonymi 
symbolami: 1MU i 1P. 
 

5. W granicach zmiany planu na terenie oznaczonym 
symbolem 1MU nie zezwala si� na lokalizacj� 
przedsi�wzi�� wymagaj�cych sporz�dzenia raportu 
oddziaływania na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
w sprawie okre�lenia rodzajów przedsi�wzi�� mog�cych 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowa� zwi�zanych z kwalifikowaniem 
przedsi�wzi�cia do sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu 
na �rodowisko. 
 

§ 6. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków. 
 

1. W granicach zmiany planu nie maj� zastosowania 
prawne formy ochrony zabytków architektury, okre�lone 
przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 

2. W trakcie robót ziemnych inwestycji budowlanych w 
przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych nale�y 
niezwłocznie powiadomi� wojewódzkiego konserwatora 
zabytków i wstrzyma� w/w roboty. Dalsze roboty ziemne 
nale�y prowadzi� pod stałym nadzorem archeologicznym, 
na które wymagane jest osobne pozwolenie Warmi�sko-
Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Olsztynie. 
 

§ 7. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy. 
 

1. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1MU 1. Na oznaczonym terenie zezwala si� na lokalizacj� 
jednego wolnostoj�cego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i jednego wolnostoj�cego budynku 
usługowego na ka�dej z działek budowlanych lub jednego 
budynku wolnostoj�cego na ka�dej z działek budowlanych, 
mieszcz�cego jeden lokal mieszkalny i jeden lokal u�ytkowy 
na cele usługowe. 
 
2. W/w zabudow� nale�y kształtowa� do wysoko�ci trzech 
kondygnacji nadziemnych, z trzeci� kondygnacj� w 
poddaszu u�ytkowym. 
 
3. Zadaszenia zabudowy nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 35°- 45°. 
 
4. Maksymalny udział powierzchni w/w zabudowy 
w powierzchni działki budowlanej ustala si� w wielko�ci 40%. 
 
5. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni działki budowlanej ustala si� w wielko�ci 25%. 
 
6. Zezwala si� na lokalizacj� zabudowy gara�owej i 
gospodarczej w formie jednego budynku wolnostoj�cego 
o wysoko�ci jednej kondygnacji nadziemnej na ka�dej z 
działek budowlanych, o powierzchni zabudowy 
nieprzekraczaj�cej 25% powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego. 
 
7. Zadaszenia w/w zabudowy gara�owej i gospodarczej 
nale�y kształtowa� jak w punkcie 3. 
 
8. W pokryciach dachowych zabudowy nale�y stosowa� 
kolory w odcieniach czerwieni i br�zu. 
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9. Ogrodzenia działek budowlanych nale�y kształtowa� do 
wys. 1,50 m w formie a�urowych prz�seł mi�dzy słupkami 
ogrodzenia, z wykluczeniem stosowania wypełnie� 
betonowych i �elbetowych, w tym prefabrykowanych. 
 

1P 1. Na oznaczonym terenie zabudow� nale�y kształtowa� do 
wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych dla budynków 
produkcyjnych i do wysoko�ci trzech kondygnacji 
nadziemnych dla budynków biurowo-socjalnych. 
 
2. Zadaszenia zabudowy nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale 5°- 15°. 
 
3. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w 
powierzchni działki budowlanej ustala si� w wielko�ci 10%. 
 

1KD 1. Na oznaczonym terenie zezwala si� w rozumieniu 
przepisów budowlanych na roboty budowlane dróg 
publicznych wraz z drogow� infrastruktur� techniczn�, 
wymagan� przepisami o drogach publicznych. 

 
2. Nieustalone w zmianie planu warunki zabudowy 

reguluj� (odpowiednio) wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 
działki budowlane. 
 

1. W granicach zmiany planu podział terenów na 
działki budowlane powinien spełnia� warunki okre�lone 
dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. Minimalna powierzchnia działki budowlanej na terenie 
oznaczonym symbolem 1P powinna wynosi� 4000 m2. 
 

3. Minimalna powierzchnia działki budowlanej na 
terenie oznaczonym symbolem 1MU powinna wynosi� 
1000 m2. 
 

4. W celu zapewnienia dost�pu działek budowlanych 
do dróg publicznych w podziałach przedmiotowych 
terenów na w/w działki nale�y wydzieli� (stosownie do 
potrzeb) drogi wewn�trzne o szeroko�ci pasa drogowego 
minimum 12 m. 
 

§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 

1. Drogi i ci�gi komunikacyjne. 
 

Oznaczenie 
terenu 

Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Min. szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1KD droga gminna D 1x2 10 m 
 

2. Zewn�trzn� obsług� komunikacyjn� terenów w 
granicach zmiany planu nale�y zapewni� na zasadach 
organizacji dojazdów do dróg publicznych ustalonych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lubawy, o którym mowa w § 11 pkt 1a uchwały, 
z lokalizacj� skrzy�owa� z w/w drogami zgodnie z 
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada� drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 
 

3. W granicach zmiany planu: 
 
  a) ka�da z działek budowlanych przeznaczona na pobyt 

ludzi powinna mie� zapewnion� mo�liwo�� 
przył�czenia uzbrojenia działki lub bezpo�rednio 
budynku do zewn�trznych sieci: wodoci�gowej, 
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, 

 

  b) zaopatrzenie w ciepło budynkami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi nale�y realizowa� z indywidualnych lub 
scentralizowanych �ródeł ciepła, 

 
  c) zaopatrzenie w wod� nale�y realizowa� z miejskiej 

sieci wodoci�gowej, 
 
  d) wody opadowe z działek budowlanych nale�y 

odprowadzi� na teren nieutwardzony lub do dołów 
chłonnych w granicach własnej działki budowlanej. 
Alternatywnie zezwala si� na inne rozwi�zania zgodne 
z warunkami okre�lonymi przepisami prawa wodnego 
i budowlanego, w tym na odprowadzenie wód 
opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej, z 
zastrze�eniem tre�ci punktu 3, 

 
e) zaopatrzenie działek budowlanych w energi� 

elektryczna nale�y zapewni� poprzez budow� linii SN 
15 kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV oraz 
sieci nn 0,4 kV. Sieci SN i nn nale�y realizowa� liniami 
kablowymi lub napowietrznymi a przył�cza elektryczne 
– liniami kablowymi. W przypadku konieczno�ci 
przebudowy kolizji z istniej�cymi urz�dzeniami 
elektroenergetycznymi nale�y wyst�pi� do operatora 
sieci o okre�lenie warunków przebudowy. Koszty 
przebudowy urz�dze� ponosi strona wnosz�ca zmiany 
do stanu istniej�cego, 

 
f) nale�y zachowa� normatywne odległo�ci 

projektowanych urz�dze� i obiektów od istniej�cych 
gazoci�gów zgodnie z wła�ciwymi przepisami w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� sieci gazowe. W przypadku budowy sieci 
gazowych nale�y wykona� je na warunkach 
okre�lonych w/w przepisami. Zaopatrzenie działek 
budowlanych w gaz przewodowy mo�na realizowa� 
stosownie do mo�liwo�ci zasilenia, na warunkach 
ekonomicznych okre�lonych przez dysponenta sieci 
gazowej, 

 
g) linie telekomunikacyjne nale�y projektowa� jako 

podziemne, z rozprowadzeniem w terenach ci�gów 
komunikacyjnych. Zezwala si� na lokalizacj� sieci i 
urz�dze� infrastruktury telekomunikacyjnej na 
działkach budowlanych. W przypadku kolizji 
projektowanych obiektów budowlanych z urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi nale�y w/w urz�dzenia 
przebudowa� na koszt inwestora, stosownie do 
projektowanego zagospodarowania działki budowlanej 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami 
i warunkami technicznymi. 

 
4. W granicach terenu oznaczonego symbolem 1MU 

zezwala si� na lokalizacj� stacji transformatorowej 15/0,4 
kV, któr� nale�y zasili� poprzez rozbudow� sieci 15kV. 
Dla w/w stacji nale�y wydzieli� z w/w terenu przedmiotow� 
działk� budowlan�. 
 

5. Odprowadzenie �cieków w granicach zmiany planu 
nale�y zrealizowa� przez przył�czenie działek 
budowlanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
z przesyłem �cieków do miejskiej oczyszczalni �cieków w 
Lubawie. Zabrania si� stosowania zbiorników na �cieki 
i indywidualnych oczyszczalni �cieków. 
 

6. Zasady przył�cze� do sieci, o których mowa w 
punkcie 3a powinny by� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych, wydawanych na podstawie 
przepisów odr�bnych. 
 



;������+�C��(E��F�
'�#��4E���D�'D�"�B�+�D�D����+��$�����)-�� � &����-,���
�

D��	�)�D

10. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 
inwestycje nale��ce do zada� własnych gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 
  a) sieci wodoci�gowe, 
 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
  c) sieci kanalizacji deszczowej, 
 
w granicach terenów okre�lonych w § 3 pkt 2 uchwały. 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka w % 
1MU 25 
1P 25 
1ZI 25 
1KD *) 

 
*) Dla w/w pozycji stawki z tytułu przepisów art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie maj� zastosowania. 
 

§ 11. 1. W granicach zmiany planu: 
 
  a) trac� moc ustalenia i rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawy 
(uchwały: Nr XII/289/98 Rady Miejskiej w Lubawie z 
dnia 26 maja 1998 r. i Nr XL/216/2001 Rady Miejskiej 
w Lubawie z dnia 27 czerwca 2001 r. ogłoszone 
w Dziennikach Urz�dowych Województwa Warmi�sko-
Mazurskiego: Nr 17, poz. 223 z dnia 31.08.1998 r. 
oraz Nr 57, poz. 935 z dnia 10.07.2001 r.), 

 
  b) zamiast w/w planu obowi�zuje w granicach zmiany 

planu tre�� uchwały wraz z rysunkiem zmiany planu. 
 

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Lubawy. 
 

§ 13. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady 
Anna Ta�ska 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/188/2008 
Rady Miasta Lubawa 
z dnia 26 listopada 2008 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIII/188/2008 
Rady Miasta Lubawa 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Lubawa postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa z ustaleniami 
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa, uchwalonego uchwał� Nr XXI/159/96 
Rady Miasta Lubawa z dnia 28 czerwca 1996 r. 
 

2. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

3. W zwi�zku z tre�ci� § 9 pkt 10 uchwały, ustalone w granicach zmiany planu zadania własne gminy z zakresu 
infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b�d� 
finansowane w trybie przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXXV/166/2008 

Rady Powiatu w W �gorzewie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie bud �etu powiatu w �gorzewskiego na 2009 rok. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie powiatowym (Dz. U.  
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r., Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.  
z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 214,  
poz. 1806, Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, 165a,  
art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  
Nr 249, poz. 2104 oraz Dz. U. z 2005 r., Nr 169,  
poz. 1420, Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Dz. U.  
z 2006 r., Nr 104, poz. 708, Dz. U. z 2006 r., Nr 187,  
poz. 1381, Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217 i 1218,  
Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r.,  
Nr 82, poz. 560, Dz. U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Dz. U.  
z 2007 r., Nr 115, poz. 791, Dz. U. z 2007 r., Nr 140,  
poz. 984) Rada Powiatu uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Dochody bud�etu powiatu w wysoko�ci 
33.932.044. zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 1 i 1a. 
z tego: dochody bie��ce w wysoko�ci   27.903.198 zł, 
  dochody maj�tkowe w wysoko�ci    6.028.846 zł. 
 

§ 2. 1. Wydatki bud�etu powiatu w kwocie 35.957.315 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 2, z tym:  
 
  a) wydatki bie��ce w wysoko�ci 26.984.778 zł, z czego: 

 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� - 

15.939.430 zł,    
- dotacje - 207.317 zł, 
- wydatki na obsług� długu jst - 691.536 zł, 
- pozostałe wydatki bie��ce - 10.146.495 zł. 

 
  b) wydatki maj�tkowe w wysoko�ci 8.972.537 zł, zgodnie 

z zał�cznikiem Nr 3 i 3a. 

 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

w latach 2009 - 2010 zgodnie z zał�cznikiem Nr 3. 
 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze 
�rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójno�ci w wysoko�ci 6.931.317 zł, zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 4. 
 

§ 3. 1. Deficyt bud�etu powiatu w wysoko�ci 2.025.271 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodz�cymi z: 
 
  1) wpływów ze sprzeda�y papierów warto�ciowych 

wyemitowanych przez powiat w kwocie - 2.000.000 zł, 
 
  2) wolnych �rodków, jako nadwy�ki �rodków pieni��nych 

na rachunku bie��cym bud�etu powiatu, wynikaj�cej z 
rozlicze� kredytów i po�yczek z lat ubiegłych w kwocie 
- 25.271 zł. 

 
2. Przychody bud�etu w wysoko�ci 2.625.630 zł, 

rozchody bud�etu w wysoko�ci 600.359 zł, zgodnie z 
zał�cznikiem Nr 5. 
 

§ 4. W bud�ecie tworzy si� rezerwy w ł�cznej 
wysoko�ci 361.500 zł, w tym: 
 
  1) ogóln� w wysoko�ci - 50.000 zł, 
 
  2) celowe w wysoko�ci - 300.000 zł, z przeznaczeniem na: 
 

a) dofinansowanie wzrostu wynagrodze� w szkołach, 
dla których organem prowadz�cym jest powiat 
w�gorzewski, oraz innych potrzeb w zakresie 
wynagrodze� - 200.000 zł, 


