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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXV/216/09
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 27 stycznia 2009 r.

Kosztorys realizacji zadania zawiera dane o nastêpuj¹cych
kosztach:

8) zabezpieczenia medycznego,
3. Szkolenie sportowe w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty:

1. Organizacja i udzia³ w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowuj¹cych do rozgrywek ligowych, w tym
koszty:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi lub stypendia trenerskie dla szkoleniowców prowadz¹cych zajêcia sportowe,

1) transportu,
2) wy¿ywienia i noclegów na obozie,

2) stypendia sportowe dla zawodników, którzy nie otrzymuj¹ wynagrodzenia w zwi¹zku z uprawianiem sportu
kwalifikowanego,

3) wynajmu obiektów do treningów,
4) opieki medycznej,

3) utrzymania b¹d wynajmu bazy sportowej do prowadzenia szkolenia sportowego,

5) od¿ywek,
2. Organizacjê oraz udzia³ w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i sparingowe), a tak¿e organizacja imprez masowych, w tym
koszty:

4) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych
badañ lekarskich,
5) zakupu niezbêdnego sprzêtu sportowego do prowadzenia szkolenia,

1) wynajmu obiektów na zawody,

6) wspó³pracê miêdzynarodow¹ i integracjê ze rodowiskami sportowymi (kontakty zagraniczne),

2) udzia³u zespo³ów w rozgrywkach ligowych (op³aty
zwi¹zkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),

4. Koszty porednie zwi¹zane z realizacj¹ zadania stanowi¹ce maksymalnie 10% wysokoci wsparcia, w tym:

3) sêdziowskie,
4) ochrony zawodów,

1) obs³uga ksiêgowa,

5) s³u¿b porz¹dkowych,

2) obs³uga biurowa jako koszty zwi¹zane z prac¹ biura, w
tym artyku³y, sprzêt i ludzie niezbêdni do w³aciwego
funkcjonowania stowarzyszenia,

6) spikera,
6) transportu na zawody,

3) koszty po³¹czeñ telefonicznych, energii elektrycznej,
ogrzewania i wody.

7) wy¿ywienia i noclegów na zawodach,
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UCHWA£A Nr XXVII/383/2009 RADY MIEJSKIEJ W RODZIE WIELKOPOLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych a tak¿e
przyznawania wyró¿nieñ i nagród dla zawodników finansowanych ze rodków bud¿etu Gminy roda Wielkopolska
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 22 i art. 28 ustawy z
dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r.

Nr 226, poz. 1675 ze zmianami) oraz art. 35 i art. 37 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155,
poz. 1298 ze zmianami) Rada Miejska w rodzie Wielkopolskiej uchwala, co nastêpuje:
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§1. 1. Ustala siê zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych,
finansowanych ze rodków bud¿etu Gminy roda Wielkopolska dla zawodników nieposiadaj¹cych licencji zawodnika lub
posiadaj¹cych licencjê zawodnika, osi¹gaj¹cych wysokie
wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym
lub krajowym, okrelone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§4. Stypendia sportowe, wyró¿nienia i nagrody przyznaje
Burmistrz Miasta roda Wielkopolska po uzyskaniu opinii
Komisji Owiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w rodzie
Wielkopolskiej.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ
przyznane osobom fizycznym, stale zamieszka³ym na terenie
Gminy roda Wielkopolska.

1) uchwa³a Nr XXXV/475/2006 Rady Miejskiej w rodzie
Wielkopolskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zasad
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych a tak¿e przyznawania
wyró¿nieñ i nagród dla zawodników finansowanych ze
rodków bud¿etu Gminy roda Wielkopolska.

§2. 1. Okrela siê rodzaje wyró¿nieñ i wysokoci nagród
dla zawodników nieposiadaj¹cych licencji zawodnika lub posiadaj¹cych licencjê zawodnika, którzy osi¹gnêli wysokie
wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym
lub krajowym oraz dla trenerów i dzia³aczy zas³u¿onych w
osi¹ganiu tych wyników przez zawodników, które stanowi¹
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Wyró¿nienia i nagrody, o których mowa w ust. 1,
mog¹ byæ przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszka³ym na terenie Gminy roda Wielkopolska.
§3. rodki pieniê¿ne przeznaczone na stypendia sportowe, wyró¿nienia i nagrody, o których mowa w §1 i §2
zabezpieczone bêd¹ corocznie w bud¿ecie Gminy roda Wielkopolska.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta roda Wielkopolska.
§6. Trac¹ moc:

2) uchwa³a Nr XV/206/2008 Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i
cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych a tak¿e
przyznawania wyró¿nieñ i nagród dla zawodników finansowanych ze rodków bud¿etu Gminy roda Wielkopolska.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr Tomasz Pawlicki

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XXVII/383/2009
Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej
z dnia 29 stycznia 2009 r.

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA, WSTRZYMYWANIA I COFANIA ORAZ WYSOKOCI STYPENDIÓW SPORTOWYCH
1. Burmistrz Miasta roda Wielkopolska przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendia sportowe Burmistrza Miasta roda
Wielkopolska na uzasadniony wniosek sportowca, Komisji
Owiaty, Kultury i Sportu lub z w³asnej inicjatywy.
2. Stypendium mo¿e otrzymaæ zawodnik/czka, je¿eli jest cz³onkiem kadry narodowej Polski oraz:
a) uzyska³ kwalifikacje do igrzysk olimpijskich lub zdoby³
miejsce od I do III we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym,
b) zobowi¹za³ siê w formie pisemnej do realizacji programu przygotowañ olimpijskich albo programu przygotowañ do Mistrzostw wiata lub Europy opracowanego przez w³aciwy polski zwi¹zek sportowy, oraz do
udzia³u w tych zawodach.
3. Stypendium przyznaje siê na realizacje tylko jednego
programu, o którym mowa w punkcie 2 ppkt b), w okresie
na który przyznano stypendium.

4. Stypendium wstrzymuje siê, je¿eli zawodnik/czka:
a) zaniedbuje realizacje programu szkolenia,
b) zosta³ zawieszony w prawach zawodnika przez organ
statutowy i zgodnie z w³aciwym regulaminem sportowym.
5. Wstrzymane stypendium wyp³aca siê je¿eli zawodnik/
czka:
a) podj¹³ realizacje programu szkolenia,
b) odzyska³ prawa zawodnika - przywrócone przez organ
statutowy.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjê Owiaty, Kultury
i Sportu, ¿e wstrzymanie stypendium nast¹pi³o z przyczyn
niezawinionych przez zawodnika)czkê, stypendium mo¿e
byæ wyp³acane za ca³y okres wstrzymania.
6. Stypendium sportowe cofa siê zawodnikowi /czce, je¿eli:
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a) odmówi³/a udzia³u w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich,

1) imiê i nazwisko lub nazwê wnioskodawcy oraz adres
zamieszkania lub siedziby,

b) utraci³/a zdolnoæ do uprawiana sportu na podstawie
orzeczenia lekarskiego.

2) imiê i nazwisko zawodnika, któremu ma zostaæ przyznane stypendium oraz jego adres zamieszkania,

7. Zawodnikowi/czce, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez Przychodnie Sportowo - Lekarska, mo¿e byæ
wyp³acane stypendium przez okres niezdolnoci nie d³u¿ej
jednak ni¿ przez trzy miesi¹ce.

3) uzasadnienie zawieraj¹ce spe³nianie przez zawodnika
kryteriów, o których mowa w pkt 2 ppkt b),

8. Stypendium dla jednego zawodnika nie mo¿e przekroczyæ
miesiêcznie wysokoci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w roku poprzedzaj¹cym rok, w którym przyznano stypendium.
9. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawieraæ:

4) informacje o wynagrodzeniach i stypendiach sportowych,
5) miejscowoæ, datê sporz¹dzenia wniosku oraz podpis
wnioskodawcy,
6) do wniosku powinny byæ do³¹czone za³¹czniki w postaci dokumentów potwierdzaj¹cych realizacje programu,
o którym mowa w pkt 2, oraz informacje, o których
mowa w pkt 3.

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXVII/383/2009
Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej
z dnia 29 stycznia 2009 r.

RODZAJE WYRÓ¯NIEÑ I WYSOKOCI NAGRÓD DLA ZAWODNIKÓW ORAZ DLA TRENERÓW I DZIA£ACZY
1. Zawodnikom, którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe w
miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym lub
krajowym wspó³zawodnictwie sportowym oraz trenerom
i dzia³aczom zas³u¿onym w osi¹ganiu tych wyników przez
zawodników mog¹ byæ przyznane wyró¿nienia i nagrody
Burmistrza Miasta roda Wielkopolska ze rodków bud¿etu Gminy roda Wielkopolska zwane dalej wyró¿nieniami
i nagrodami.
2. Wyró¿nienia i nagrody przyznaje siê zawodnikom za zajêcie:
a) od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach wiata, Mistrzostwach Europy,
b) od I do III miejsca we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym innym ni¿ wymienionym ppkt a,
c) od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski.
3. Wyró¿nienia i nagrody przyznaje siê trenerom i dzia³aczom zas³u¿onym w osi¹ganiu wyników, o których mowa
w pkt 2 ppkt a), b) i c).
4. Wyró¿nienia i nagrody maj¹ charakter indywidualny.
5. Wyró¿nienia mog¹ mieæ formy pucharów, statuetek i
dyplomów.
6. Nagrody dla zawodników mog¹ mieæ formê finansowa lub
rzeczowa do wysokoci:
a) 5.000,00 z³ w przypadku nagród za zajêcie miejsc, o
których mowa w pkt 2 ppkt a),
b) 500,00 z³ w przypadku nagród za zajêcie miejsc, o
których mowa w pkt 2 ppkt b) i c).

7. Nagrody dla trenerów i dzia³aczy mog¹ mieæ formê finansow¹ lub rzeczow¹ do wysokoci:
a) 1000,00 z³ w przypadku nagród za zajêcie przez zawodnika miejsc, o których mowa w pkt 2 ppkt a),
b) 200,00 z³ w przypadku nagród za zajêcie przez zawodnika miejsc, o których mowa w pkt 2 ppkt b) i c).
8. Formê oraz wysokoæ poszczególnych nagród ustala Burmistrz Miasta roda Wielkopolska.
9. Wyró¿nienia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta roda
Wielkopolska z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
a) jednostki organizacyjnej realizuj¹cej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) zwi¹zków sportowych lub stowarzyszeñ kultury fizycznej,
c) organów jednostek samorz¹du terytorialnego,
d) osób fizycznych innych podmiotów.
10. Wyró¿nienia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta roda
Wielkopolska po uzyskaniu opinii Komisji Owiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej.
11. Wniosek o przyznanie wyró¿nienia lub nagrody powinien
zawieraæ:
1) imiê i nazwisko lub nazwê wnioskodawcy oraz adres
zamieszkania lub siedziby,
2) imiê i nazwisko kandydata do wyró¿nienia lub nagrody
oraz jego adres zamieszkania,
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3) uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci wskazanie
wysokich osi¹gniêæ sportowych, za które wyró¿nienie
lub nagroda ma byæ przyznana,

5) do wniosku powinny byæ za³¹czone za³¹czniki w postaci dokumentów potwierdzaj¹cych osi¹gniêcia zawodnika, o których mowa w pkt 2.

4) miejscowoæ, datê sporz¹dzenia wniosku oraz podpis
wnioskodawcy.
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zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej w sprawie programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy roda Wielkopolska w latach 2008-2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266
ze zmianami) Rada Miejska w rodzie Wielkopolskiej uchwala
co nastêpuje:

okres, je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie takiej umowy. Przez sytuacjê uzasadniaj¹c¹ zawarcie takiej umowy uwa¿a siê brak tytu³u prawnego do innego lokalu i dochód osi¹gany przez gospodarstwo domowe na poziomie okrelonym przepisami prawa
miejscowego tj. Uchwa³y Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
3) w §5 pkt18 otrzymuje nowe brzmienie:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XIV/199/07 Rady Miejskiej
w rodzie Wielkopolskiej z dnia 28 grudnia 2007 roku w
sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy roda Wielkopolska w latach 2008-2012 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §5 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
§5 pkt 6. Osoby, które utraci³y uprawnienia do zajmowania lokalu socjalnego w zwi¹zku z wyganiêciem umowy
najmu i osi¹gniêciem dochodu w wysokoci przekraczaj¹cej kryterium dochodowe okrelone przepisami Uchwa³y Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy uprawniaj¹ce do wynajmu lokalu socjalnego, ponosz¹ comiesiêczne op³aty za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokoci odpowiadaj¹cej stawce za komunalny lokal mieszkalny, odpowiednio do wyposa¿enia.
2) w §5 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
§5 pkt 8. Umowê najmu lokalu socjalnego mo¿na po
up³ywie oznaczonego w niej czasu przed³u¿yæ na kolejny

§5 pkt 18. Burmistrz Miasta, zgodnie z przepisami prawa miejscowego tj. Uchwa³y Rady Miejskiej w rodzie
Wielkopolskiej w sprawie szczegó³owych zasad i trybu
umarzania oraz udzielania ulg w sp³acaniu wierzytelnoci
i nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, mo¿e wierzytelnoci wynikaj¹ce ze stosunków cywilnoprawnych umarzaæ w ca³oci
lub w czêci, mo¿e odroczyæ termin zap³aty wierzytelnoci
lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci wierzytelnoci na
raty.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta roda Wielkopolska.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr Tomasz Pawlicki

