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Poz. 2764, 2765, 2766

8) dla dzia³ki o numerze geodezyjnym 393/10 - nazwê ulicy
Winiowa,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lipno.

9) dla dzia³ki o numerze geodezyjnym 393/11 - nazwê ulicy
Czereniowa,

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

10) dla dzia³ki o numerze geodezyjnym 393/12 - nazwê ulicy
Agrestowa,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipno
(-) Kazimierz Kubicki

2765
UCHWA£A Nr XXI/223/08 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XX/206/08 Rady Miejskiej Kociana z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad korzystania z miejskich placów zabaw dla dzieci i m³odzie¿y
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miejska Kociana uchwala,
co nastêpuje:
§1. W uchwale nr XX/206/08 Rady Miejskiej Kociana z
dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania z
miejskich placów zabaw dla dzieci i m³odzie¿y uchyla siê w
§1 pkt 8.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kociana.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

2766
UCHWA£A Nr XXII/232/08 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU
z dnia 22.08.2008 roku
w sprawie: okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie
Gostyñ oraz zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 2 ust. 3 oraz art. 35
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
(Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298 ze zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego oraz zasady i tryb
przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych.

