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Poz. 4452, 4453, 4454

4452

4453

Uchwa³a Nr XXIV/202/2008
Rady Powiatu w Bochni
z dnia 26 wrzeœnia 2008 r.

Uchwa³a Nr XXI/178/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVIII/156/2008 Rady Powiatu w Bochni z dnia 27 marca 2008 roku, w sprawie ustalenia
najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartoœci jednego punktu w z³otych dla
pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach
organizacyjnych oraz w gospodarstwach pomocniczych tych
jednostek:

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVII/141/08 Rady Powiatu
w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia
najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krakowskiego oraz akceptacji wartoœci punktów s³u¿¹cych do
obliczania wynagrodzenia.

Na podstawie art. 12 ust. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i ust. 4 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego
(t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm.) Rada Powiatu
w Bochni w porozumieniu z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych ustala, co nastêpuje:
§1
§ 1 Uchwa³y Nr XVIII/156/2008 Rady Powiatu w Bochni
z dnia 27. marca 2008 r. otrzymuje brzmienie:
"Ustala siê, ¿e najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego i wartoœci jednego punktu w z³otych dla pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych
oraz w gospodarstwach pomocniczych tych jednostek wynosi:
1. Dom Pomocy Spo³ecznej w Bochni - najni¿sze wynagrodzenie 850 z³., wartoœæ jednego punktu - 6 z³.,
2. Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Bochni - najni¿sze
wynagrodzenie 850 z³., wartoœæ jednego punktu - 6 z³.,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni - najni¿sze
wynagrodzenie 850 z³., wartoœæ jednego punktu - 7 z³.,
4. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Bochni z siedzib¹ w NowymWiœniczu najni¿sze wynagrodzenie 850 z³., wartoœæ jednego punktu - 7 z³.,
5. Powiatowy Urz¹d Pracy w Bochni - najni¿sze wynagrodzenie 900 z³., - wartoœæ jednego punktu 6 z³.,
6. Pracownia Technicznej Obs³ugi Powiatowego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - najni¿sze wynagrodzenie 900 z³., wartoœæ jednego punktu 6 z³.,
7. Zespó³ Placówek Opiekuñczo-Wychowawczych w Bochni - najni¿sze wynagrodzenie 850 z³., wartoœæ jednego punktu 6 z³.,
8. Szkolne Schronisko M³odzie¿owe w Rozdzielu - najni¿sze
wynagrodzenie 850 z³., wartoœæ jednego punktu 6 z³.,
9. dla pracowników administracji i obs³ugi w jednostkach oœwiatowych - najni¿sze wynagrodzenie 900 z³., wartoœæ jednego
punktu - 6 z³. "

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z póŸn. zm.) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego
(Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm.) Rada Powiatu
w Krakowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê Uchwa³ê Nr XVII/141/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krakowskiego oraz
akceptacji wartoœci punktów s³u¿¹cych do obliczania wynagrodzenia w ten sposób, ¿e:
1) Ustala siê wartoœæ najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabelach miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Zarz¹du
Dróg Powiatu Krakowskiego w wysokoœci - 900 z³.
2) Akceptuje siê wartoœæ jednego punktu s³u¿¹cego do ustalenia miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla
Zarz¹du Dróg Powiatu Krakowskiego w wysokoœci - 5,50 z³.
§2
W za³¹cznikach Nr 1 i Nr 2 do Uchwa³y Nr XVII/141/08 Rady
Powiatu w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2008 r. wprowadza siê
zmiany wynikaj¹ce z § 1 niniejszej uchwa³y.
§3
Kwoty wynagrodzenia okreœlone w § 1 maj¹ zastosowanie
do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia 1 maja 2008 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Karczewski

§2
4454
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Bochni.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 paŸdziernika 2008 r.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu: R. Rozenbajgier

Uchwa³a Nr XXI/179/08
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krakowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
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Nr 142 poz. 1592 z póŸn. zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co nastêpuje:

Poz. 4454, 4455

Dunajcem z dnia 16 listopada 2000 r. - w granicach opracowania, Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co nastêpuje:

§1
Zmienia siê Statut Powiatu Krakowskiego stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y Nr X/44/99 Rady Powiatu w Krakowie z dnia
27 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia herbu, flagi oraz
Statutu Powiatu Krakowskiego (t.j. Dz. Urz. Województwa Ma³opolskiego z 2007 r. Nr 521, poz. 3435) w ten sposób,
¿e po Rozdziale XIV dodaje siê Rozdzia³ XIVa w brzmieniu:
"Rozdzia³ XIVa Nadawanie Tytu³ów Honorowych
§ 68 a 1. Ustanawia siê tytu³y honorowe:
- "Zas³u¿ony dla Powiatu Krakowskiego",
- "Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego".
2. Zasady i tryb nadawania tytu³ów o których mowa
w ust. 1 okreœla odrêbna uchwa³a Rady.
3. Nadanie tytu³ów nastêpuje w sposób uroczysty na Sesji Rady.
4. Starostwo prowadzi Ksiêgi Zas³u¿onych dla Powiatu
Krakowskiego i Honorowych Obywateli Powiatu Krakowskiego".
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady: K. Karczewski
4455
Uchwa³a* Nr XXI/164/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 17 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem".
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 oraz 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 i Nr 116,
poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz.1441, 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,
poz. 327) oraz na podstawie art. 15, art. 16 ust. 1 i art. 20
ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r.
Nr 127, poz.880) i art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leœnych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 12,
poz. 63), po stwierdzeniu zgodnoœci projektu "Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad
Dunajcem ze "Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalonym uchwa³¹ Nr V/33/2000 Rady Gminy Gródek nad

*) Piblikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

DZIA£ I
USTALENIA FORMALNE
ROZDZIA£ 1
USTALENIA PODSTAWOWE.
§1
Uchwala siê "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem", zwany dalej planem:
1) w miejscowoœci Jelna dla terenu nieruchomoœci: czêœci dzia³ki Nr ew. 82/3,
2) w miejscowoœci Przydonica dla terenu nieruchomoœci: czêœci dzia³ki Nr ew. 168/1.
§2
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, wyra¿ony jest w postaci niniejszej uchwa³y, stanowi¹cej tekst planu, wraz z za³¹cznikami.
2. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1/1 oraz Nr 1/2
- czêœæ graficzna, zwana dalej rysunkiem planu na mapach zasadniczych w skali 1:500,
2) za³¹cznik Nr 2
- rozstrzygniêcia Rady Gródek nad Dunajcem w sprawie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz o zasadach ich finansowania,
3) za³¹cznik Nr 3
- rozstrzygniêcia Rady Gródek nad Dunajcem w sprawie
uwag do planu.
§3
Zakres ustaleñ planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
3) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,
6) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym: linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie odrêbnych przepisów,
8) szczególne zasady oraz warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,
10) zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) sposoby i terminy tymczasowego urz¹dzania oraz u¿ytkowania terenów,
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.).
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§4
Tereny objête planem, w granicach okreœlonych w § 1:
1) oznacza siê kolejnymi numerami i symbolami przeznaczenia
oraz dodatkowo liter¹ Z - rozpoczynaj¹c od Nr Z1 do Nr Z2,
2) okreœla siê, w ustaleniach graficznych na rysunku planu,
liniami rozgraniczaj¹cymi ci¹g³ymi.
§5
Dzia³aj¹c zgodnie ze "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gródek nad Dunajcem nie
wyznacza siê:
1) obszarów przestrzeni publicznej, wymagaj¹cych okreœlenia
warunków ich kszta³towania,
2) obszarów przeznaczonych do scalenia nieruchomoœci, wymagaj¹cych okreœlenia warunków ich kszta³towania.
§6

Poz. 4455

klimat - w znaczeniu objêtym Ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z póŸn. zm.),
10) ochronie œrodowiska - nale¿y przez to rozumieæ podjêcie
lub zaniechanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub
przywrócenie równowagi przyrodniczej w œrodowisku w znaczeniu objêtym Ustaw¹ Prawo Ochrony Œrodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.),
11) krajobrazie naturalnym - nale¿y przez to rozumieæ przestrzenie naturalnie ukszta³towane si³ami przyrody, zawieraj¹ce wytwory natury oraz zbiorowiska flory i fauny,
12) krajobrazie kulturowym - nale¿y przez to rozumieæ przestrzenie historycznie ukszta³towane w wyniku dzia³alnoœci
cz³owieka, zawieraj¹ce wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze,
13) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Gródek nad Dunajcem.
DZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE

Ustalenia planu nie naruszaj¹ przepisów odrêbnych.
ROZDZIA£ 2
INTERPRETACJA OKREŒLEÑ W PLANIE

ROZDZIA£ 1
ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO

§7

§8

Jeœli w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z za³¹cznikami,
2) tekœcie planu lub tekstowych ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej uchwa³y,
3) rysunku planu lub graficznych ustaleniach planu - nale¿y przez to rozumieæ treœæ za³¹czników Nr 1/1 oraz Nr 1/2
do niniejszej uchwa³y, opracowanych w technice cyfrowej,
z wykorzystaniem map zasadniczych w skali 1: 500,
4) treœci planu - nale¿y przez to rozumieæ zakres ustaleñ
planu okreœlony w § 3,
5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
obowi¹zuj¹ce przeznaczenie terenów,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ uzupe³niaj¹ce przeznaczenie terenów, którego obecnoœæ jest niezbêdna, po¿¹dana lub mo¿liwa do wprowadzenia na tereny o okreœlonym przeznaczeniu podstawowym,
7) dzia³ce lub terenie inwestycji - nale¿y przez to rozumieæ
nieruchomoœæ lub tak¹ jej czêœæ, która po³o¿ona jest w granicach terenu przeznaczonego w planie na cele zabudowy,
oraz której wielkoœæ, cechy geometryczne, dostêp do drogi
publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktury
technicznej lub mo¿liwoœci uzbrojenia, pozwalaj¹ na realizacjê obiektów budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami planu i z zachowaniem wymogów wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych, o których mowa w art. 2 ust. 12 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.),
8) procesach denudacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ zjawiska w obrêbie ukszta³towania terenów, takie jak: zmywy,
sp³ywy, obrywy, osuwiska, erozje - maj¹ce wp³yw wraz z budow¹ geologiczn¹ na warunki budowlane tych terenów,
9) œrodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka, a w szczególnoœci: powierzchniê ziemi,
kopaliny, wody, powietrze, zwierzêta, roœliny, krajobraz oraz

1. Ustalenia niniejszego planu nie wp³yn¹ na pogorszenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Gródek nad
Dunajcem.
2. Zasady funkcjonalno-przestrzenne dotycz¹ce przeznaczenia terenów objêtych planem, zawarto w § 13.
ROZDZIA£ 2
ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
§9
1. Ustalenia dla terenów objêtych planem w zakresie granic,
sposobów zagospodarowania terenów oraz obiektów podlegaj¹cych ochronie, okreœlonych na podstawie odrêbnych
przepisów.
1) Na cele nierolnicze, na podstawie art. 7 ust.1 Ustawy
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.)
przeznacza siê:
a) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas III o zwartym
obszarze nie przekraczaj¹cym 0,50 ha,
b) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas IV o zwartym
obszarze nie przekraczaj¹cym 1,00 ha,
c) grunty rolne klas V i VI nie wymagaj¹ce zgody, o której
mowa w art. 7, ust. 2 wymienionej Ustawy.
2) Obowi¹zuje ochrona klimatu akustycznego - w znaczeniu
okreœlonym Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.), w tym
stosowanie urz¹dzeñ i zabezpieczeñ, dla utrzymania dopuszczalnych poziomów ha³asu.
3) Obowi¹zuje ochrona stanu powietrza atmosferycznego zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ atmosferycznych - w znaczeniu okreœlonym Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r.,
w sprawie wartoœci odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2003 r., Nr 1, poz. 12) oraz z dnia
6 czerwca 2002 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów
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niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).
4) Obowi¹zuje przeciwdzia³anie procesom denudacyjnym
- w znaczeniu okreœlonym Rozporz¹dzeniem Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, z dnia 24 wrzeœnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839) na terenach zagro¿onych tymi procesami obowi¹zuje do-stosowanie sposobu posadowienia oraz konstrukcji obiektów do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.
5) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ochrony wód - w znaczeniu okreœlonym w znaczeniu objêtym Ustaw¹ z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.) oraz Ustaw¹ z 2005 r. Prawo
wodne (Dz. U. 239, poz. 2019 z póŸn. zm.) - zakaz prowadzenia uci¹¿liwej dla œrodowiska dzia³alnoœci, mog¹cej
zagra¿aæ urz¹dzeniom zwi¹zanym z gospodark¹ wodn¹
oraz naturalnym zasobom w obrêbie wód powierzchniowych i podziemnych.
6) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym - w znaczeniu okreœlonym Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
7) Obowi¹zuje spe³nienie warunków ochrony œrodowiska w znaczeniu okreœlonym Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 21 lutego 2006 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³opolskiego Nr 806, poz. 4862 z dnia 24 listopada 2006 r.) - w sprawie utworzenia Po³udniowoma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz ze zmian¹
z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 499,
poz. 3294) - obowi¹zek dotyczy wszystkich terenów objêtych planem.
8) Obowi¹zuje spe³nienie warunków gospodarki odpadami
zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym obowi¹zuje:
a) selektywna, bezpieczna zbiórka oraz ekologiczne, systematyczne unieszkodliwianie i usuwanie odpadów,
b) segregacja i gromadzenie sta³ych odpadów we w³aœciwych pojemnikach oraz wywóz ich na ustalone wysypisko - systemem indywidualnym lub zorganizowanym.
2. Na terenach objêtych planem nie wystêpuj¹ - w znaczeniu
okreœlonym w przepisach odrêbnych:
1) tereny górnicze,
2) tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi,
3) ujêcia wody, strefy ochronne ujêæ wody oraz zbiorniki wody
- powierzchniowe i podziemne - wymagaj¹ce ochrony,
4) pomniki przyrody wymagaj¹ce ochrony,
5) typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roœlin i zwierz¹t wymagaj¹cych ochrony w formie wyznaczenia obszarów "Natura 2000".
ROZDZIA£ 3
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
§ 10
1. Zgodnie z Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z póŸn. zm.) na terenach objêtych planem obowi¹zuj¹ jako forma ochrony krajobrazu kulturowego ustalenia

Poz. 4455

wynikaj¹ce z form ochrony struktury krajobrazu kulturowego, w tym:
1) utrzymanie historycznych powi¹zañ w kontekœcie terytorialnym oraz ochrona wartoœciowych uk³adów urbanistycznych i form architektonicznych
2) zachowanie cech dziedzictwa kulturowego.
2. Na terenach objêtych planem nie wystêpuj¹ obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków oraz z ewidencji zabytków - wymagaj¹ce ochrony.
3. Na terenach objêtych planem nie przewiduje siê form ochrony w zakresie dóbr kultury wspó³czesnej.
DZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
ROZDZIA£ 1
PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
I U¯YTKOWANIA TERENÓW
§ 11
1. We wsi Jelna:
tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 82/3 pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu rolniczym, przeznacza siê na tereny infrastruktury
technicznej - telekomunikacji - stacji bazowej telefonii komórkowej.
2. We wsi Przydonica:
tereny w obrêbie dzia³ki Nr ew. 168/1 pozostaj¹ce w u¿ytkowaniu rolniczym, przeznacza siê na tereny infrastruktury
technicznej - telekomunikacji - stacji bazowej telefonii komórkowej.
§ 12
1. Dla terenu Z1-T obowi¹zuje:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) infrastruktura techniczna - telekomunikacja - stacja bazowa telefonii komórkowej.
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
b) urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z przeznaczeniem podstawowym,
b) inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.
3) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do wymagañ technologicznych.
4) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenu:
a) wysokoœæ obiektu - w dostosowaniu do wymagañ technologicznych,
b) obowi¹zuje realizacja dojazdu do dzia³ki - nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu - min 6 m
od krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej,
c) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ, lokalnego uzbrojenia - zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
d) w zakresie gospodarki odpadami obowi¹zuje segregacja i gromadzenie sta³ych odpadów we w³aœciwych pojemnikach oraz wywóz ich na ustalone wysypisko (systemem indywidualnym lub zorganizowanym).
5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu Z1-T:
a) ze wzglêdu na zagro¿enie procesami denudacyjnymi
obowi¹zuje dostosowanie sposobu posadowienia oraz
konstrukcji obiektów do wystêpuj¹cych zagro¿eñ - zgodnie z przepisami odrêbnymi,
b) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu Z1-T w krajobrazie
otwartym, poza terenami skoncentrowanego osadnictwa - realizacja urz¹dzeñ telekomunikacyjnych nie
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wp³ynie na pogorszenie warunków dotychczasowego
u¿ytkowania terenów s¹siednich,
c) teren przeznaczony do realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, po³o¿ony jest poza obszarami o szczególnych walorach krajobrazowych; realizacja stacji nie
wp³ynie na pogorszenie tych walorów.

Poz. 4455
§ 16

Do czasu realizacji nowych inwestycji, na terenach objêtych planem obowi¹zywaæ bêdzie dotychczasowy sposób zagospodarowania i u¿ytkowania tych terenów.
§ 17

§ 13
1) Dla terenu Z2-T obowi¹zuje 1) Przeznaczenie podstawowe:
a) infrastruktura techniczna - telekomunikacja (stacja bazowa telefonii komórkowej z funkcj¹ turystyczn¹ - wie¿y widokowej).
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
zw. z przeznaczeniem podstawowym,
b) inne, zw. z przeznaczeniem podstawowym.
3) WskaŸniki wykorzystania terenu:
w dostosowaniu do wymagañ technologicznych.
4) Zasady zagospodarowania i u¿ytkowania terenu:
a) wysokoœæ obiektu - w dostosowaniu do wymagañ technologicznych,
b) obowi¹zuje realizacja dojazdu do dzia³ki - nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu - min 6 m
od krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej,
c) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ, lokalnego uzbrojenia - zaopatrzenie w energiê elektryczn¹
z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej,
d) w zakresie gospodarki odpadami obowi¹zuje segregacja i gromadzenie sta³ych odpadów we w³aœciwych
pojemnikach oraz wywóz ich na ustalone wysypisko
(systemem indywidualnym lub zorganizowanym).
5) Szczególne warunki zagospodarowania terenu Z2-T:
a) ze wzglêdu na zagro¿enie procesami denudacyjnymi
obowi¹zuje dostosowanie sposobu posadowienia oraz
konstrukcji obiektów do wystêpuj¹cych zagro¿eñ - zgodnie z przepisami odrêbnymi,
b) ze wzglêdu na walory krajobrazowe w obrêbie i otoczeniu terenu Z2-T, obowi¹zuje dostosowanie stacji
bazowej telefonii komórkowej do potrzeb turystycznych - poprzez wprowadzenie funkcji wie¿y widokowej (powi¹zania widokowe z krajobrazem - wgl¹d
w kierunku Zbiornika Ro¿nów oraz rolniczego krajobrazu otwartego).

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem uchwalony uchwa³¹
Nr XXXIV/205/2005 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia
20 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 84, poz. 535,
z dnia 16 lutego 2006 r. - w zakresie okreœlonym w niniejszej
uchwale.
§ 18
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 19
Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
Za³¹cznik Nr 1/1
do Uchwa³y Nr XXI/164/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 17 wrzeœnia 2008 r.
Zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem"
Skala 1:500*
Uk³ad sekcji
1

2

ROZDZIA£ 4
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 14
1. Wyra¿enia, o których mowa w niniejszej uchwale, odnosz¹ce siê do przywo³anych aktów prawnych, interpretuje siê
wg stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia
planu.
2. Je¿eli ustalenia planu odnosz¹ siê do przepisów odrêbnych,
w tym do przywo³anych aktów prawnych, nale¿y z zastrze¿eniem ust. 1, stosowaæ akty prawne aktualnie obowi¹zuj¹ce.
§ 15
Dla terenów okreœlonych w § 1 ustala siê wysokoœæ stawki
s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 roku, na poziomie 30 %.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:500.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Legenda do ustaleñ dla terenów objêtych zmian¹ zmian¹
planu Z1-T

Poz. 4455

Legenda do ustaleñ dla terenów objêtych zmian¹ zmian¹
planu Z2-T

Tereny objête zmian¹ planu

Tereny objête zmian¹ planu

Z1-T

Tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacja

Z2-T

Tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacja

KDW

Tereny komunikacji drogowej - droga wewnêtrzna

KDW

Tereny komunikacji drogowej - droga wewnêtrzna

Linie zabudowy - nieprzekraczalne
Legenda do ustaleñ dla terenów objêtych dotychczas obowi¹zuj¹cym planem

Tereny komunikacji drogowej - droga gminna dojazdowa

RP-RK

Tereny u¿ytków rolnych o szczególnych wartoœciach
krajobrazowych

Tereny u¿ytków rolnych o szczególnych wartoœciach
krajobrazowych
..

.......

......

.......
..

Sieci elektroenergetyczne œredniego napiêcia 15 kV
wraz ze stref¹ ochronn¹

Stacja trafo E-GnD03
..

.

RP-RK

Tereny u¿ytków rolnych

KD(DG-D)

......

RP

Tereny komunikacji drogowej - droga gminna dojazdowa

Legenda do ustaleñ dla terenów objêtych dotychczas obowi¹zuj¹cym planem

..

KD(DG-D)

Linie zabudowy - nieprzekraczalne

Strefa archeologiczna - nr stanowiska 22/109-64
Punkt widokowy

Trasy wêdrówkowe
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

Sieci elektroenergetyczne œredniego napiêcia 15 kV
wraz ze stref¹ ochronn¹
Trasy wêdrówkowe

Za³¹cznik Nr 1/2
do Uchwa³y Nr XXI/164/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 17 wrzeœnia 2008 r.
Zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem"
Skala 1:500*
Uk³ad sekcji
1

2

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:500.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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2

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXI/164/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 17 wrzeœnia 2008 r.
Rozstrzygniêcia Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasad ich finansowania
Ze wzglêdu na przedmiot zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, którymi s¹ zmiany przeznaczenia dzia³ek rolniczych dla
realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, nie wyst¹pi³a
potrzeba okreœlenia zadañ w³asnych Gminy w tym zakresie.
Tereny objête zmian¹ MPZP Gminy Gródek nad Dunajcem,
posiadaj¹ dostêp do dróg publicznych poprzez w³asne drogi
wewnêtrzne. W zakresie infrastruktury technicznej wyposa¿enie przedmiotowych terenów dokonane bêdzie ze œrodków
w³asnych inwestora.
W zwi¹zku z powy¿szym, nie wyst¹pi³a potrzeba zapisania
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Gródek nad Dunajcem, zadañ z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz okreœlenia zasad ich finansowania.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXI/164/2008
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 17 wrzeœnia 2008 r.
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem stwierdza, ¿e do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem wniesiono uwagi,
zwarte w piœmie [...]* oraz reprezentuj¹c¹ lokaln¹ grupê mieszkañców, w sprawie lokalizacji masztu (stacji bazowej) telefonii
komórkowej w miejscowoœci Przydonica, w obrêbie dzia³ki
Nr ew. 168/3.
Po rozpatrzeniu w/w uwagi do projektu zmiany MPZP Gminy Gródek nad Dunajcem Rada Gminy dokona³a rozstrzygniêcia w przedmiotowym zakresie - zgodnie z treœci¹ tabeli - "Wykaz uwag oraz rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gródek nad Dunajcem, wniesionych
w okresie wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego
wgl¹du - od 15.03.2008 r. do 15.04.2008 r."- stanowi¹cej integraln¹ czêœæ niniejszego za³¹cznika Nr 3.

Poz. 4455, 4456, 4457
4456
Uchwa³a Nr XXIII/174/08
Rady Gminy Pcim
z dnia 5 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 2
w Stró¿y kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.) oraz § 1 ust. 3 i § 20 za³¹cznika Nr 3 do Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z póŸn. zm.), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorz¹du
Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Stró¿y, Rada
Gminy Pcim uchwala co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Stró¿y imiê
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
§2
Nazwa Gimnazjum otrzymuje brzmienie:
Publiczne Gimnazjum Nr 2 imienia kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Stró¿y.
§3
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Stró¿y ma prawo posiadaæ
sztandar.
§4
Ustalona nazwa Gimnazjum w pe³nym brzmieniu bêdzie u¿ywana na pieczêciach i stemplach stosowanych przez Gimnazjum.
§5
Rada Pedagogiczna dokona odpowiednich zmian w Statucie Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Stró¿y, wynikaj¹cych z faktu nadania Gimnazjum imienia.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pcim.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Bzowski
4457

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Matusik

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu
uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane osobowe.

Uchwa³a Nr XXIV/224/08
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Rady Miejskiej Nr XIII/105/07
z dnia 24 paŸdziernika 2007 r. w sprawie zarz¹dzenia pobo-
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ru podatków i op³at w drodze inkasa, okreœlenia inkasentów i wysokoœci wynagrodzenia za inkaso.

dla pracowników Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Wieliczce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 6b Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 12
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 6
ust. 8 Ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póŸn. zm.) oraz art. 47 § 4a Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U.
z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - Rada Miejska w Skawinie uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm.) Rada
Miejska w Wieliczce uchwala, co nastêpuje:

§1
W Uchwale Nr XIII/105/07 z dnia 24 paŸdziernika 2007 r.
Rady Miejskiej w Skawinie wprowadza siê zmianê:
W za³¹czniku do Uchwa³y - wykaz inkasentów, poz. 16 w rubryce Imiê i Nazwisko otrzymuje brzmienie: BYLICA Anna.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ od 1 listopada 2008 r.

§1
Na wniosek Miejsko- Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wieliczce, ustala siê najni¿sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Wieliczce w wysokoœci 1000 z³otych.
§2
Wartoœæ jednego punktu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Wieliczce, wynikaj¹cych z Tabeli punktowej rozpiêtoœci dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, stanowi¹cej
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê w wysokoœci 6 z³.
§3

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: M. Kuflowski
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Wieliczka.
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§4
Uchwa³a Nr XX/277/2008
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2 wrzeœnia 2008 r.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 czerwca 2008 roku.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania i wartoœci jednego punktu w z³otych

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Zarêbski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XX/277/2008
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 2 wrzeœnia 2008 r.

TABELA PUNKTOWA ROZPIETOŒÆ DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA
pkt-6 z³
min -1000 z³
kategoria
zaszeregowania
1
I
II
III
IV
V
VI
VII

Liczba punktów-kwota w z³
pkt

2

3

4

21
36
51
66
81
96

1
1
1
1
1
1
1

1 013,4
1 094,4
1 175,4
1 256,4
1 337,4
1 418,4

10%

pkt

-10%

5
000,0
126,0
216,0
306,0
396,0
486,0
576,0

20
35
50
65
80
95
110

7

6
1
1
1
1
1
1
1

120,0
210,0
300,0
390,0
480,0
570,0
660,0

1
1
1
1
1
1
1

232,0
331,0
430,0
529,0
628,0
727,0
826,0

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 654
1

2

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

— 25728 —
3

1 499,4
1 580,4
1 661,4
1 769,4
1 877,4
1 985,4
2 093,4
2 201,4
2 309,4

4

111
126
141
161
181
201
221
241
261

1 666,0
1 756,0
1 846,0
1 966,0
2 086,0
2 206,0
2 326,0
2 446,0
2 566,0

Poz. 4458, 4459
5

6

125
140
160
180
200
220
240
260
280

1 750,0
1 840,0
1 960,0
2 080,0
2 200,0
2 320,0
2 440,0
2 560,0
2 680,0

7
1
2
2
2
2
2
2
2
2

925,0
024,0
156,0
288,0
420,0
552,0
684,0
816,0
948,0

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: Z. Zarêbski
4459
Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Krakowie
z dnia 29 wrzeœnia 2008 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Wierzchos³awice przeprowadzonych w dniu 28 wrzeœnia 2008 r.

D. Uprawnionych do g³osowania by³o 1 246 osób.
E. Wydano kart do g³osowania 441 wyborcom.
F. W wyborach wziê³o udzia³ (liczba kart wa¿nych wyjêtych
z urny) 441, to jest 35,39% uprawnionych do g³osowania.
G. G³osów wa¿nych oddano 436, to jest 98,87% ogólnej liczby
g³osów oddanych.
H. G³osów niewa¿nych oddano 5, to jest 1,13% ogólnej liczby
g³osów oddanych.
II

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póŸn. zm.1)
Komisarz Wyborczy w Tarnowie podaje do publicznej wiadomoœci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Wierzchos³awice przeprowadzonych w dniu 28 wrzeœnia 2008 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spoœród 2 kandydatów zg³oszonych
na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
1

Wyniki wyborów:
Okrêg wyborczy nr 3, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wziê³o udzia³ (liczba kart wa¿nych) 441.
D. G³osów wa¿nych oddano 436.
E. Radnym zosta³a wybrana:
z listy nr 1 KWW POROZUMIENIE SAMORZ¥DOWE
1) OGAR Anna Krystyna
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Tarnowie: J. Satko

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz.766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607.
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