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UCHWA£A Nr XXX/218/2009 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkó³ i przedszkoli, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Rydzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.
30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póniejszymi
zmianami), Rada Miejska Rydzyny uchwala, co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkó³ i przedszkoli, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Rydzyna wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

2) skrela siê oznaczenie ustêpu 2 mianem 2..
3) w §18 ust. 1 w wierszu 5 skrela siê wyrazy lub szkodliwych dla zdrowia.
4) w §18 ust. 2 w wierszu 5 skrela siê wyrazy lub szkodliwych dla zdrowia.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) skrela siê przepis ustêpu 1 §7 regulaminu stanowi¹cego
za³¹cznik do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
(-) Stefan Szmania

785
UCHWA£A Nr XXXIII/218/09 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z pón. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co nastêpuje:

§1. Nadaje siê drodze wewnêtrznej po³o¿onej we wsi
Dopiewo, obejmuj¹cej dzia³ki o numerze ewidencyjnym nr
191/11, 199/1, 225/3, 225/9, 226/12, 226/22, 226/27, 226/32
nazwê Wiosenna
2. Szczegó³owe po³o¿enie drogi wewnêtrznej wymienionej w §1 ust. 1 przedstawia szkic stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapê
zasadnicz¹ i ewidencyjn¹ wsi Dopiewo.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dopiewo
(-) Zofia Dobrowolska
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