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4346
UCHWALA Nr XL/578/2009 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust.
6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze
zm.) uchwala się, co następuje:

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§1. Określa się na rok 2010 liczbę nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką
w ilości 30 szt. (słownie: trzydziestu sztuk).

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Adela Przybył

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym s Województwa Wielkopolskiego.

4347
UCHWAŁA Nr XLIV/283/2009 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią usytuowanego w Kępnie, przy ul. Walki Młodych nr 9
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz Nr 181, poz.
1337 z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i
Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)
uchwala się co następuje:
§1. Uchwala się regulamin korzystania z boiska
ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią usytuowanego w Kępnie, przy ul. Walki Młodych nr 9 o
następującej treści:
„Regulamin korzystania z boiska ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią usytuowanego w Kępnie, przy ul. Walki Młodych nr 9”
§1. Właścicielem boiska ogólnodostępnego ze
sztuczną nawierzchnią usytuowanego w Kępnie,
przy ul. Walki Młodych 9 zwanego dalej „obiektem”
jest Gmina Kępno.
§2.1. Obiekt przeznaczony jest do gry w piłkę
nożną.
2. Obiektem zarządza Kępiński Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Kępnie.
3. Obiekt udostępniany jest przez cały rok, w każdy dzień tygodnia, w godzinach od 8.00 do 22.00.

4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników zarządzający obiektem może zabronić
korzystania z obiektu.
§3.1. Z obiektu korzystać mogą szkoły, kluby
sportowe, organizacje pozarządowe, zakłady pracy
i osoby prywatne, po uprzednim dokonaniu rezerwacji obiektu.
2. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne.
§4.1. Rezerwacje obiektu można dokonać wyłącznie osobiście.
2. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 rezerwacji dokonują ich rodzice, bądź prawni opiekunowie.
3. Rezerwacji obiektu przez organizacje pozarządowe dokonuje zarząd organizacji zgodnie ze statutową zasadą reprezentacji organizacji.
4. Minimalny czas rezerwacji obiektu wynosi 1
godzinę.
5. Osoba dokonująca rezerwacji konkretnego terminu na minimum miesiąc „z góry” ma pierwszeństwo przy rezerwacji tego samego terminu w kolejnym miesiącu.
6. Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia
gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją.
§5. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane
do zakończenia gry na 5 minut przed wyznaczoną
godziną zakończenie zajęć.
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§6. Instruktorzy, trenerzy, opiekunowie prowadzący zajęcia z młodzieżą niepełnoletnią zobowiązani są do przybycia na 15 minut przed planowaną
godziną rozpoczęcia zajęć i opuszczenia obiektu po
wyjściu ostatniego z uczestników zajęć.
§7. Wszyscy korzystający z obiektu zobowiązani
są do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.
§8. Do obsługi wszelkich urządzeń służących do
przygotowania obiektu upoważniona jest wyłącznie
obsługa obiektu.
§9. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do pokrycia kosztów
jego naprawy lub odtworzenia.

Poz. 4347, 4348

§11. Na obiekt zabrania się wprowadzanie zwierząt, wjeżdżanie pojazdem silnikowym, rowerami
oraz jazdy na rolkach i deskorolkach.
§12. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz
wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych, przebywania w stanie nietrzeźwym oraz palenia tytoniu.”
§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.
§14.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§10. Za bezpieczeństwo na obiekcie odpowiada
organizator imprezy, meczu, treningu, itd.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

4348
UCHWAŁA Nr XLIII/309/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyna i wsi Smoszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1. Nadaje się następujące nazwy ulic dla dróg
wytyczonych zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego we wsi Smoszew:
„ul. Wrzosowa”
„ul. Jarzębinowa”
„ul. Akacjowa”
„ul. Sosnowa”
wymienione ulice przedstawione są na zał. nr 1
do uchwały.
§2. Nadaje się nazwy ulic dla dróg położonych w
Krotoszynie, wytyczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w
rejonie ulicy Jasnej i Łąkowej:
„ul. Turkusowa”
„ul. Błękitna”
„ul. Pastelowa”
„ul. Biała”
„ul. Złota”

„ul. Srebrna”
„ul. Brązowa”
„ul. Czerwona”
„ul. Purpurowa”
„ul. Bordowa”
wymienione ulice przedstawione są na zał. nr 2
do uchwały.
§3. Nadaje się nazwę ulicy dla drogi wytyczonej
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyna w rejonie ulicy Zdunowskiej:
„ul. Cytrynowa” - obejmuje działki numer: 4429/7,
4429/10, 4428/11 wymieniona ulica przedstawiona jest na zał. nr 3 do uchwały.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna
§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady
(-) Zofia Jamka

