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ROZDZIA£ IV

§12. Wykupienie karty abonamentowej i umieszczenie
ich wewn¹trz pojazdu, zgodnie z zasadami okrelonymi w
§11, upowa¿nia do parkowania bez wniesienia op³aty jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wyznaczonym miejscu w obszarze SPP, lecz nie
uprawnia do zastrzegania sta³ego miejsca parkowania i nie
stanowi podstawy do roszczeñ wobec BSPP oraz zarz¹dcy
drogi w przypadku braku miejsc parkingowych.

§14. 1. Do kontroli wnoszenia op³at za parkowanie pojazdów w SPP upowa¿nieni s¹ wy³¹cznie pracownicy, którzy
wykonuj¹ swoje czynnoci zgodnie z przepisami Regulamin
SPP.

ROZDZIA£ III

2. Kontrolerzy wykonuj¹ swoje obowi¹zki w stroju s³u¿bowym z widocznym numerem s³u¿bowym.

Kontrola czasu postoju pojazdów

§15. 1. Obowi¹zkiem kontrolerów SPP jest kontrola parkowania pojazdów, a w szczególnoci:

Parkowanie bez wniesienia op³aty
§13. 1. Za parkowanie w SPP bez wniesienia op³aty,
udokumentowane wezwaniem-raportem, pobiera siê op³aty
dodatkowe w wysokociach okrelonych w za³¹czniku nr 2 do
Uchwa³y.
2. Przez parkowanie w SPP bez wniesienia op³aty rozumie siê:
1) niewniesienie op³at za parkowanie zgodnie z zasadami
okrelonymi w Rozdziale II niniejszego Regulaminu,
2) parkowanie ponad czas op³acony.
3. Op³atê dodatkow¹ nale¿y wp³acaæ w kasie BSPP lub
na rachunek bankowy zarz¹dcy drogi.
4. Op³ata dodatkowa podlega egzekucji w trybie okrelonym w przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

1) kontrolowanie wnoszenia op³at za parkowanie pojazdów,
2) sprawdzanie wa¿noci biletów parkingowych oraz wniesienia op³at w parkometrach,
3) sprawdzanie wa¿noci kart abonamentowych,
4) wypisywanie w terenie wezwañ-raportów do uiszczenia
op³aty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia op³aty i
umieszczanie ich za wycieraczk¹ pojazdu samochodowego oraz wykonania zdjêæ pojazdu parkuj¹cego bez dowodu wniesienia op³aty,
5) zg³aszanie Stra¿y Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawid³owoci zwi¹zanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego.
2. Kontrolerzy SPP nie pobieraj¹ ¿adnych op³at i nie
prowadz¹ sprzeda¿y dowodów wniesienia op³aty jednorazowej ani kart abonamentowych.
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UCHWA£A Nr XXXI/239/08 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie: przyznawania nagród za osi¹gniêcie wysokich wyników sportowych we wspó³zawodnictwie
miêdzynarodowym lub krajowym
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej(Dz.U. z 2007 r . Nr 171 poz. 1208,
zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z 2007 r. ), art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002
r. Nr 23 poz. 220, zm. Dz.U. z 2002 Nr 62 poz. 558, zm. Dz.U.
z 2002 Nr 113 poz. 984, zm. Dz.U. z 2002 r Nr 214 poz. 1806,
zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zm. Dz.U. z 2003 r Nr 162

poz1568, zm Dz.U. z 2002 r Nr 153 poz. 1271, zm. Dz.U. z 2004
Nr 102 poz. 1055, zm. .Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, zm.
Dz.U. z 2002 r Nr 214 poz. 1806, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172
poz. 1441, zm. Dz.U. z 2006 r Nr 17 poz. 128, zm. Dz.U. z 2005
r. Nr 175 poz. 1457, zm. Dz.U. z 2006 r Nr 181 poz. 1337, zm.
Dz.U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, zm. Dz.U. z 2007 Nr 138 poz.
974, zm. Dz.U. z 2007 Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska Oborniki
uchwala co nastêpuje:
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§1. 1. Ustala siê regulamin przyznawania nagród przyznawanych w Gminie Oborniki w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu, zwany dalej regulaminem.
2. Nagrody stanowi¹ wyraz uznania samorz¹du lokalnego dla rodowiska sportowego za wk³ad we wspó³tworzeniu
i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej i sportu w Gminie
Oborniki.
3. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
nagrody bêdzie corocznie okrelana w uchwale bud¿etowej.
§2. Okrela siê:
Wysokoæ oraz zasady i tryb przyznawania nagród za
osi¹gniêcie wysokich wyników sportowych.
§3. Wnioski o przyznanie nagród maj¹ prawo sk³adaæ:
1. zarz¹dy klubów, zwi¹zków i stowarzyszeñ sportowych
dzia³aj¹cych na terenie Gminy Oborniki.
2. dyrektorzy szkó³ i placówek opiekuñczo-wychowawczych
prowadzonych przez Gminê Oborniki.
3. osoby fizyczne.
§4. O nagrodê ubiegaæ siê mog¹ osoby lub zespo³y, które
w ci¹gu poprzedniego roku wyka¿¹ siê szczególnymi osi¹gniêciami w dziedzinie sportu o randze krajowej lub miêdzynarodowej w zawodach sportowych ujêtych w kalendarzach
ogólnopolskich zwi¹zków sportowych.
§5. 1. Nagrody przyznawane s¹ raz w roku w ramach
posiadanych rodków zaplanowanych w uchwale bud¿etowej
na dany rok.
2. Wysokoæ nagród wynosi:
a) do 7.000 z³  dla dru¿yny za zajêcie miejsca 1 - 6 na
szczeblu miêdzynarodowym,
b) do 5.000 z³  dla dru¿yny za zajêcie miejsca 1 - 6 na
szczeblu krajowym,
c) do 3.000 z³ - za zajêcie miejsca 1-6 w klasyfikacji
indywidualnej na szczeblu miêdzynarodowym,
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d) do 2.000 z³- za zajêcie miejsca 1-6 w klasyfikacji indywidualnej na szczeblu krajowym.
§6. 1. Wnioski o przyznanie nagród sk³ada siê w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Obornikach w terminie 30 dni od
og³oszenia naboru wniosków.
2. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
§7. 1. Nabór wniosków og³asza siê do koñca stycznia ka¿dego roku.
2. W roku 2008 nabór og³asza siê w ci¹gu 30 od wejcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§8. 1. Wnioski rozpatrywaæ bêdzie Komisja w sk³adzie:
a) przedstawiciel Burmistrza Obornik  Przewodnicz¹cy komisji
b) Przewodnicz¹cy Komisji Owiaty i Spraw Spo³ecznych
c) Kierownik Wydzia³u Owiaty, Kultury i Sportu.
2. Na posiedzenie komisji mog¹ byæ zapraszane inne
osoby w charakterze konsultantów, wy³¹cznie z g³osem doradczym.
§9. Komisja sprawdza wnioski pod wzglêdem formalnym,
opiniuje i przedk³ada propozycje nagród Burmistrzowi Obornik celem zatwierdzenia.
§10. O przyznanej nagrodzie Burmistrz Obornik powiadamia nagrodzonego.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Obornik.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przdwodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Piotr Desperak
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