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2) trzecie i kolejne dziecko ｦ “”Jata, “ —tórej 

mowa w § 3 ust.1, stanowi 50 % wskazanej 

wart“`ciŁ  
 

3) § 3 ustŁ3 “trzymu–e n“we brzmienie: ｭStaw—ę 
miesięczne– “”Jaty, “ —tóre– m“wa w ust.1 

za“—rągla się d“ ”eJnych zJ“tych, w ten s”“sób, 
we —w“tę d“ 0,49 zJŁ, ”“mi–a się, a —w“tę “d c“ 
na–mnie– 0,50 zJŁ za“—rągla się d“ ”eJneg“ 
zJ“teg“ｬŁ 
 

§ 2. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Ropczyc. 

 

§ 3. UchwaJa ”“dlega ”ubli—ac–i w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ i wchodzi 

w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia z m“cą 
“b“wiązu–ącą “d 1 ”audzierni—a 2011 r“—uŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 

 

Józef Misiura 

 

 

 

 

 

2049 

 

UCHWAIA Nr VIIIł28ł2Ńńń 

 RADY GMINY CISNA 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opJaty adiacenckiej 
z tytuJu podziaJu nieruchomo`ci 

 

Na podstawie art. 98 a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o g“s”“darce nieruch“m“`ciami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z ”óunŁ zmŁ) “raz 
art 18 ust. 2 ptk 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z ”óun. zm.) Rada Gminy 

w Cisnej  

 

§ 1. Ustala sie stawkę ”r“cent“wa “”Jaty 
adiacenckiej z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci 

w wyni—u –e– ”“dziaJu w wysoko`ci 30% równicy 
warto`ci nieruch“m“`ci ”rzed ”“dziaJem, a warto`cią 
nieruchomo`ci po jej podziale. 

 

§ 2. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wó–t“wi 
Gminy Cisna. 

 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
14 dni “d dnia “gJ“szenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady Gminy w Cisnej 

 

mgr inwŁ Grzegorz Iukacijewski 
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UCHWAIA Nr Vł7Ńł2Ńńń 

 RAŚY GMINY ŚĘBICA 

z dnia 1 marca 2011 r. 

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Śębica 
w czę`ci dotyczącej obszaru Planu nr 38 w miejscowo`ci Latoszyn 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) “raz artŁ 18 ustŁ 2 pkt 5 i art. 

40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sam“rządzie gminnym (tŁ –Ł ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) - Rada Gminy 

Śębica ”“stanawia c“ nastę”u–e:  
 

§ 1. Stwierdza–ąc zg“dn“`ć ze Studium 
uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ Gminy Śębica uchwal“neg“ uchwaJą 
Nr Ił5ł98 Rady Gminy Śębica z dnia10 marca 

1988 roku z ”óunie–szymi zmianami, uchwalić zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Śębica uchwal“neg“ uchwaJą Nr Ił2ł2001 
Rady Gminy Śębica z dnia 9 lutego 2001 roku, 

w czę`ci d“tyczące– “bszaru Planu Nr 38 - “gJ“sz“ną 
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w ŚzŁ UrzŁ W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr 17 
poz. 284 z dnia 27 marca 2001r. 

 

§ 2. Granice “bszaru “b–ęteg“ ninie–szą 
uchwaJą są identyczne –a— w planie, o —tórym m“wa 
w § 1Ł 

 

§ 3. W uchwale, o —tóre– m“wa 
w § 1 ninie–sze– uchwaJy w”r“wadza się nastę”u–ące 
zmiany: W § 3 ust. 35: 1) w pkt. 1 d“da–e się tre`ć 
o brzmieniu: ｭ z dopuszczeniem budownictwa 

miesz—ani“weg“ –edn“r“dzinneg“ “raz “bie—tów 
garaw“wych i g“s”“darczychｬ 2) w pkt 2: a) litera ｭbｬ 
“trzymu–e brzmienie: ｭ realizac–a “bie—tów 
usJug“wych, dr“bne– wytwórcz“`ci, bud“wnictwa 
mieszkaniowego jedn“r“dzinneg“, budyn—ów 
gospodarczych i garaw“wych “raz z dopuszczeniem 

sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–ｬ, b) s—re`la 
się literę e, c) litera ｭfｬ “trzymu–e brzmienie: 
ｭza“”atrzenie w energię ele—tryczną z istnie–ące– sieci 
nn, gaz z istnie–ące– si  istnie–ące– 

-n 

o brzmieniu - ｭlitŁh) udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie 
czynnej w “gólne– ”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane– nie 
mnie–szy niw 25 %, powierzchnia zabudowy 

w st“sun—u d“ ”“wierzchni dziaJ—i bud“wlane– 0,65, 
dach dwu lub wielospadowy o —ącie nachylenia 25 ｦ
35 0 w budyn—u usJug“wym, w budyn—u garaw“wym 
i g“s”“darczym d“”uszcza się dach ”Jas—i, - ｭ litŁ i) 

zapewnienie realizacji na przedmiotowym terenie nie 

mnie– niw 3 mie–sc ”“st“–“wychŁｬ, - ｭlitŁ j) 

“d”r“wadzenie wód “”ad“wych i roztopowych 

”“wierzchni“w“ na teren wJasnyŁｬ, -ｭ litŁ k) 

d“”uszczalny ”“zi“m haJasu –a— dla terenów 
”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę miesz—ani“wą 
–edn“r“dzinną zgodnie z ”rze”isami “drębnymiŁｬ, -ｭ 
litŁl) wy—lucza się realizac–ę inwestyc–i m“gących 
zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“ｬ, -ｭ litŁ J 
) lokalizacja funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej 

wyJącznie na “statnie– —“ndygnac–i budyn—u 
usJug“weg“ - w przestrzeni dach“we–ｬ, -ｭ litŁm) “bie—t 
garaw“wy i g“s”“darczy w“ln“st“–ący lub 
”rzybud“wany d“ budyn—u usJug“weg“ ”rzy czym 
–eg“ wys“—“`ć ( –a—“ w“ln“st“–ący) nie m“we być 
wię—sza niw w 6,0 m d“ na–wywszeg“ ”un—tu dachu 
lub gzymsuｬ, -ｭlitŁn) d“ czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
d“tychczas“wy s”“sób zag“s”“dar“wania 
i uwyt—“wania terenuŁｬ 

 

§ 4. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wó–t“wi 
Gminy ŚębicaŁ 

 

§ 5. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d daty “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Śębica 

 

mgr Piotr vybura 
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POROZUMIENIE  

PRśźYŚśNTA MIASTA PRźśMY_LA 

Nr MEN/2011/DKOW/1138 (DKOWｦ1/GPｦ512ｦ15/11ｦ45) 

z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 

z jednostką samorządu terytorialnego dotyczące udzielenia dotacji na realizację 
powierzonego zadania z zakresu administracji rządowej 

 

zawarte ”“między Ministrem Edukacji 

Narodowej, ma–ącym siedzibę w Warszawie, 

al. Szucha 25, 00 ｦ 918 Warszawa, zwanym dalej 

ｭźleceni“dawcąｬ, re”rezent“wany ”rzez: Alinę 
Sarnec—ą ｦ Naczelni—a WydziaJu Organizacji 

KsztaJcenia Ogólneg“ i Wychowania w Departamencie 

KsztaJcenia Ogólneg“ i Wychowania  

oraz  

Gminą Miejską Przemy`l z siedzibą w Przemy`lu, 
ul. Rynek 1, 37 ｦ 700 Przemy`l, (NIP Nr 795 ｦ 231 ｦ 

95 ｦ 92), zwaną dale– ｭźleceni“bi“rcąｬ, 
reprezentowaną ”rzez R“berta Ch“mę ｦ Prezydenta 

Miasta Przemy`la - na podstawie art. 45 i 48 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 

sam“rządu teryt“rialneg“ (ŚzŁ UŁ z 2010r., Nr 80, 

poz. 526 ze zmianami) oraz art. 150 w związ—u 

z art. 126 , 168 i 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 ze zmianami) ｦ zawarte z“staJ“ 
”“r“zumienie nastę”u–ące– tre`ci:  

 

§ 1. 1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy 

wykonanie w 2011 roku zadania edukacyjnego 

zakwalifikowanego do realizacji przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administrac–i —““rdynu–ąceg“ 
rząd“wy Program na rzecz spoJeczno`ci romskiej 
w Polsce. 

 

2. W ramach niniejszego porozumienia 

źleceni“bi“rca z“b“wiązu–e się d“ zakupu, w terminie 

do dnia ńŃ paudziernika 2Ńńń roku podręczników 
szkolnych i zeszytów ćwiczeL dla uczniów romskich 


