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1111

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
NR XIV/87/2008

z dnia 16 lutego 2008 r.

zmieniająca uczmaen m ącaamie zaąaw soącowaaomania nieauczomonciami
ątanomiącymi meaąnonć Gminy Geuązyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 2 pkt 3 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13,
art. 28, art. 34, art. 37, art. 68, art. 70, art. 73, art. 84 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuszycy
uchwala, co następuje:

§ 1

R uchwale nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej
w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowią-
cymi własność Gminy Głuszyca wprowadza się nastę-
pującą zmianę:
§ 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24
Dzierżawa, najem oraz przekazanie w użyczenie nieru-
chomości gruntowej na okres dłuższy niż 10 lat wy-
maga zgody Rady Miejskiej”.

§ 2

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Głuszyca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZERODNICZĄCY
RADY MIEJSRIEJ

JAN CHMURA

1112

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYUESIU
NR XVIII/113/08

z dnia 11 marca 2008 r.

zmieniająca uczmaen m ącaamie uątalenia aesulaminu okaenlająceso myąo-
konć oaaz ązczesóeome maaunki cazyznamania nauczycielom wowatkóm:
funkcyjnycz, motymacyjneso oaaz wowatkóm za maaunki caacy, oaaz niektó-
aycz innycz ąkeawnikóm mynasaowzenia,  a także myąokonci, ązczesóeomycz

zaąaw cazyznamania i myceacania wowatku mieązkaniomeso

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Rarta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Miejska
w Międzylesiu uchwala, co następuje:
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§ 1

R uchwale nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Międzylesiu z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom do-
datków: funkcyjnych, motywacyjnego oraz dodatków
za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszka-
niowego,
uczyla ąin: § 9, § 12 uąt. 3, § 13 uąt. 2 i § 21 uąt. 2.

§ 2

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Międzylesie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZERODNICZĄCY
RADY MIEJSRIEJ

JERZY MARCINEK

1113

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOOBTCE
NR XX/113/08

z dnia 10 marca 2008 r.

m ącaamie nawania nazmy ulicom

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwę DŁUGA, ulicy na terenie obrębu
Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: dz.
nr 574, cz. dz. nr 576/2, dz. nr 594, cz. dz.
nr 515, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do
uchwały.

§ 2

1. Nadaje się nazwę KOŚCIEUNA, ulicy na terenie
obrębu Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako:
dz. nr 530, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 2 do
uchwały.

§ 3

1. Nadaje się nazwę KRBTKA, ulicy na terenie obrębu
Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: cz. dz.
nr 576/2, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 3 do
uchwały.

§ 4

1. Nadaje się nazwę KWIATOWA, ulicy na terenie
obrębu Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako:
dz. nr 759, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 4 do
uchwały.

§ 5

1. Nadaje się nazwę UETNIA, ulicy na terenie obrębu
Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: dz.
nr 546/1, cz. dz. nr 806, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 5 do
uchwały.

§ 6

1. Nadaje się nazwę MAUOWNICZA, ulicy na terenie
obrębu Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako:
dz. nr 573, cz. dz. nr 445/5, cz. dz. nr 474/14,
AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 6 do
uchwały.

§ 7

1. Nadaje się nazwę PIĘKNA, ulicy na terenie obrębu
Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: dz.
nr 746, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 7 do
uchwały.

§ 8

1. Nadaje się nazwę POPRZECZNA, ulicy na terenie
obrębu Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako:
dz. nr 794, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 8 do
uchwały.

§ 9

1. Nadaje się nazwę SKRAJNA, ulicy na terenie obrę-
bu Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: dz.
nr 822, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 9 do
uchwały.

§ 10

1. Nadaje się nazwę STROMA, ulicy na terenie obrębu
Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: cz. dz.
nr 445/10, cz. dz. nr 445/12, AM-1.
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2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 10 do
uchwały.

§ 11

1. Nadaje się nazwę WĄSKA, ulicy na terenie obrębu
Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: cz. dz.
nr 806, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 11 do
uchwały.

§ 12

1. Nadaje się nazwę ZACISZE, ulicy na terenie obrębu
Sulistrowice, oznaczonej geodezyjnie jako: dz.
nr 222/5, AM-1.

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 12 do
uchwały.

§ 13

Rykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sobótka.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rojewództwa
Dolnośląskiego.

PRZERODNICZĄCY
RADY MIEJSRIEJ

JANUSZ KOZYRSKI
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