Dziennik Urzędowy
	
  
Województwa
Wielkopolskiego Nr 139
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Numer	
  
obwodu	
  
1	
  

2	
  
3	
  

	
   	
  
	
   	
  
Przewodniczący	
   	
  
Rady	
  Miejskiej	
   	
  
(-‐)	
  Marek	
  Kinecki	
   	
  
– 15403
	
   –
	
  

Granice	
  obwodu	
  

Poz. 2668, 2669, 2670
Załącznik	
  
	
  do	
  Uchwały	
  Nr	
  XLVI/335/210	
  	
  
Rady	
  Miejskiej	
  w	
  Grodzisku	
  Wielkopolskim	
  	
  
z	
  dnia	
  28	
  kwietnia	
  2010	
  r.	
  
	
  

Miasto	
  Grodzisk	
  Wlkp.	
  Ulice:	
  11	
  Listopada,	
  15	
  Sierpnia,	
  27	
  Grudnia,	
  22	
  Lipca,	
  Atletyczna,	
  
Chopina,	
  Grodziskich	
  Kosynierów,	
  Hokejowa,	
  Kajakowa,	
  Kilińskiego,	
  Kraszewskiego,	
  
Kusocińskiego,	
  Łyżwiarska,	
  Malinowskiego,	
  Narciarska,	
  Nowaczyka,	
  Olimpijska,	
  Piłkarska,	
  
Powstańców	
  Chocieszyńskich,	
  Słowiańska,	
  Spokojna,	
  Sportowa,	
  Staszica,	
  Szkolna,	
  Tenisowa,	
  
Wioślarska,	
  Zbożowa,	
  Żeglarska.	
  
Miasto	
  Grodzisk	
  Wlkp	
  .Ulice:	
  1	
  Maja,	
  Aleja	
  Magnoliowa,	
  Błotna,	
  Bukowska,	
  Cmentarna,	
  
Działkowa,	
  Jałowcowa,	
  Kwiatowa,	
  Leśna,	
  Mikołajczyka,	
  Nowe	
  Osiedle,	
  Nowotomyska,	
  Nowy	
  
Świat,	
  Robotnicza,	
  Rolna,	
  Sienkiewicza,	
  Słocińska,	
  Sosnowa,	
  Strzelecka,	
  Szubianki,	
  
Świerkowa,	
  Waryńskiego,	
  Wesoła,	
  Wierzbowa,	
  Winna,	
  Wspólna	
  
Miasto	
  Grodzisk	
  Wlkp.	
  Ulice:	
  Boczna,	
  Europejska,	
  Fabryczna,	
  Gnińska,	
  Gorzelniana,	
  Górna,	
  
Kasztanowa,	
  Kobylnicka,	
  Końcowa,	
  Kościańska,	
  Magazynowa,	
  Mokra,	
  Nowa,	
  Osiedle	
  Piaski,	
  
Piaskowa,	
  Poznańska,	
  Prosta,	
  Rakoniewicka,	
  Sadowa,	
  Składowa,	
  Spedycyjna,	
  Środkowa,	
  
Towarowa,	
  Wielichowska,	
  Wypoczynkowa,	
  Zielonogórska	
  

Siedziba	
  Obwodowej	
  Komisji	
  Wyborczej	
  
Szkoła	
  Podstawowa	
  Nr	
  1	
  ul.	
  Chopina	
  26	
  
Grodzisk	
  WielkopolskiTel.44	
  45021	
  

Miejsko	
  Gminny	
  Ośrodek	
  Kultury	
  ul.	
  Kolejowa	
  
12	
  Grodzisk	
  Wielkopolski	
  Tel.44	
  45	
  234	
  
„Lokal	
  dostosowany	
  dla	
  potrzeb	
  osób	
  
niepełnosprawnych”	
  
Gimnazjum	
  ul.	
  3	
  Maja	
  5	
  Grodzisk	
  Wielkopolski	
  
Tel.44	
  45	
  375	
  

2669
UCHWAŁA NR XLVI/336/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia Obwodu Głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Grodzisku Wielkopolskim przy ul.Mossego 17
Na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 27 września 1990r o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2000r Nr 47 poz.544 ze zmianami
) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§1. 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010
roku na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski tworzy
się obwód głosowania Nr 10.
2. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Mossego 3.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Marek Kinecki

2670
UCHWAŁA NR XLVI/337/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Skateparku w Grodzisku Wielkopolskim
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§1. Ustala się Regulamin określający zasady korzystania z Skateparku w Grodzisku Wielkopolskim
w brzmieniu:
REGULAMIN SKATEPARKU

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są do jazdy na łyżworolkach i deskorolkach.
2. Skatepark jest czynny poniedziałek - piątek w
godz. 14:00 do 22:00 sobota - niedziela w godz.
8:00 do 22:00 w wakacje poniedziałek – niedziela
w godz. 8:00 do 22:00
3. Korzystanie ze Skateparku jest bezpłatne.
4. Zabrania się korzystania z urządzeń Skateparku
w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych
5. Korzystanie ze Skateparku bez kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki jest zabronione.
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6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Skateparku tylko pod opieką dorosłych
7. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
8. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć
podczas jazdy, wyłączną odpowiedzialność ponoszą
korzystający z urządzeń.
9. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym
uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku
z czym Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu,
wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku jako
związanymi z ryzykiem sportowym.
10. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia
administratora obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
11.
W przypadku przebywania w Skateparku większej ilości osób należy informować innych
użytkowników o zamiarze zjazdu z przeszkody przez
podniesienie ręki.
12. Na terenie Skateparku zabrania się:
1) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
2) przebywania pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających,
3) wnoszenia opakowań szklanych oraz innych
przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla
pozostałych użytkowników,
4) palenia tytoniu,
5) przebywania poza wyznaczonymi godzinami,
6) wprowadzania zwierząt,
7) gry w piłkę,
8) zaśmiecania,
9) wrzucania przedmiotów mogących stworzyć
zagrożenie dla osób korzystających.
10) malowania i umieszczania graffiti na terenie
obiektu

Poz. 2670, 2671

kom oraz nie będą przestrzegać regulaminu obiektu
zostaną usunięte z terenu Skateparku przez upoważnione osoby.
14. Uwagi dotyczące funkcjonowania Skateparku
można zgłaszać do Administratora obiektu.
15. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
§2. 1. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy umieszczonej na terenie obiektu. Na tablicy umieszcza się
także numery telefonów alarmowych pogotowia,
policji, straży pożarnej oraz nr telefonu do Administratora obiektu.
2. Dodatkowo na terenie obiektu umieszcza się
tablice o treści: „PAMIĘTAJ ! Nic nie chroni przed
upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.” oraz
„KILKA WAŻNYCH ZASAD
1. Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później
wykonuj na niej triki.
2. Przed wykonaniem ewolucji upewnij się czy
przeszkoda jest wolna.
3. Nie skacz jeśli nie jesteś pewien, że miejsce
lądowania jest puste.
4. Uszkodzenia obiektów natychmiast sygnalizuj
administratorowi.
5. Respektuj i szanuj słabszych od siebie.
6. Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.
7. Doceń pracę, jaką wkłada administrator obiektu
w jego utrzymanie.”
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Marek Kinecki

13. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek i utrudniać pobyt innym użytkowni2671
UCHWAŁA NR XL/240/10 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub podległym
jej jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.
Nr. 157, poz. 1240), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,

poz. 1591ze zmianami) Rada Miejska w Kobylinie
uchwala , co następuje:
§1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania

