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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.
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§2. Ustala siê regulamin wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.
§3. Ustala siê regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i zawodniczek osi¹gaj¹cych wysokie
wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym
lub krajowym, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

§4. Traci moc Uchwa³a Nr XLVII/583/06 Rady Miejskiej w
Gostyniu z dnia 24 lutego 2006 roku.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gostynia.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Gostyniu
(-) Grzegorz Skorupski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXII/232/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22.08.2008 roku

REGULAMIN WSPIERANIA, W TYM FINANSOWEGO, ROZWOJU SPORTU KWALIFIKOWANEGO
§1. Wsparcie finansowe na realizacjê zadañ w zakresie
sportu kwalifikowanego mog¹ uzyskiwaæ kluby (stowarzyszenia), sekcje, które uczestnicz¹ w zorganizowanym wspó³zawodnictwie sportowym oraz osi¹gaj¹ wysokie wyniki sportowe w miêdzynarodowym lub w krajowym wspó³zawodnictwie sportowym.

§5. Wniosek o przyznanie dofinansowania powinieñ zawieraæ:
1) okrelenie zadania publicznego, na jakie ma byæ przeznaczone dofinansowanie,
2) zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

§2. Wsparcie finansowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osi¹gniêæ klubu (stowarzyszenia), sekcji, który uczestniczy we wspó³zawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespo³owych i indywidualnych.

3) termin i miejsce realizacji zadania,

§3. Wsparcie finansowe mog¹ otrzymywaæ kluby (stowarzyszenia), sekcje, spe³niaj¹ce ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

6) informacjê o wysokoci rodków finansowych uzyskanych
na realizacjê zadania z innych róde³,

1) co najmniej jednym z celów statutowych klubu (stowarzyszenia), sekcji jest upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu,

7) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniaj¹cych wykonanie zadania,

2) klub (stowarzyszenie), sekcja posiada aktualn¹ licencjê
przyznan¹ przez w³aciwy polski zwi¹zek sportowy, a
zawodnicy w nich zrzeszeni posiadaj¹ kartê zg³oszenia lub
inny dokument uprawniaj¹cy ich do uczestnictwa w zorganizowanym wspó³zawodnictwie sportowym.
§4. 1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego
mog¹ ubiegaæ siê podmioty, które wyst¹pi¹ do Burmistrza
Gostynia z wnioskiem o udzielenie dofinanowania.
2. Wnioski o dofinansowanie sk³ada siê do dnia 30
wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach mo¿liwe
jest sk³adanie wniosków o przyznanie dofinanowania w trakcie roku bud¿etowego.
4. rodki finansowe na wsparcie sportu kwalifikowanego przez gminê Gostyñ zabezpiecza siê corocznie w bud¿ecie
gminy Gostyñ.
5. Wysokoæ dofinansowania na rozwój sportu kwalifikowanego okrela Rada Miejska w uchwale bud¿etowej.

4) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) wnioskowan¹ kwotê dotacji,

8) dane podmiotu sk³adaj¹cego wniosek,
9) aktualny odpis z rejestru (wypis z KRS lub wyci¹g z
ewidencji prowadzonej przez starostê),
10) kserokopiê licencji uprawniaj¹cej do udzia³u w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego zwi¹zku sportowego lub podmiotu dzia³aj¹cego w jego imieniu.
§6. W wypadku stwierdzenia uchybieñ formalnoprawnych lub innych wad wniosku, naczelnik Wydzia³u Owiaty i
Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego wzywa wnioskodawcê do ich usuniêcia w terminie do 5 dni. Wniosek nie
poprawiony (nie uzupe³niony) nie bêdzie rozpatrzony.
§7. 1. Burmistrz Gostynia podejmuje decyzje dotycz¹ce
udzielenia dofinansowania po zasiêgniêciu opinii Gminnej
Rady Sportu.
2.

Przy wyborze wniosków uwzglêdnia siê miêdzy inny-

mi:
1) znaczenie zg³oszonego wniosku dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Gostyñ,
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2) wysokoæ rodków bud¿etowych przeznaczonych na wsparcie, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego,
3) przedstawion¹ kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) mo¿liwoæ realizacji projektu przez wnioskodawcê,
5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcê dotacji z bud¿etu gminy Gostyñ.
§8. 1. Z ka¿dym wnioskodawc¹, którego wniosek zosta³
wybrany do dofinansowania, Burmistrz Gostynia zawiera
umowê o dofinansowanie.
2.

Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególnoci:

1) oznaczenie stron umowy,
2) okrelenie czasu, na jaki zostaje zawarta,
3) szczegó³owy zakres rzeczowy realizowanego zadania (cel
udzielenia dotacji),
4) termin i miejsce realizacji zadania,
5) kwotê dofinansowania,
6) termin i sposób przekazywania dofinansowania,
7) sposób kontroli dotowanego zadania,
8) termin i sposób rozliczenia oraz zwrot niewykorzystanego
dofinansowania,
9) termin z³o¿enia pisemnego sprawozdania z wykonania
zadania i wykorzystania dofinansowania,
10) zobowi¹zanie podmiotu do prowadzenia wyodrêbnionej
dokumentacji finansowo - ksiêgowej rodków finansowych otrzymanych na realizacjê zadania, a tak¿e wszelkiej
innej dokumentacji umo¿liwiaj¹cej ocenê wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym,
11) pouczenie o odpowiedzialnoci za naruszanie dyscypliny
finansów publicznych oraz o wydatkowaniu otrzymanych
rodków zgodnie z ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
§9. rodki uzyskane z dotacji z bud¿etu gminy Gostyñ
mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie kosztów bezporednio zwi¹zanych z realizacj¹ nastêpuj¹cych zadañ z
zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego:
1) zakup materia³ów (sprzêtu sportowego niezbêdnego do
realizacji zadania, nagród  w tym pucharów, medali,
dyplomów, statuetek itp., napojów itp.),
2) zakup us³ug (wynajem obiektów sportowych, urz¹dzeñ i
sprzêtu sportowego, noclegi, wy¿ywienie, transport, druk
zaproszeñ, dyplomów, biletów, programów, komunikatów, us³ugi medyczne, ochrona imprez),

Poz. 2766

rejestracyjne, licencje, zezwolenia, obs³uga ksiêgowa,
koszty administracyjne i eksploatacyjne bezporednio
zwi¹zane z realizacj¹ zadania).
§10. Podmiot, realizuj¹c zadanie, zobowi¹zuje siê do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania,
publikacjach, swoich materia³ach informacyjnych, poprzez
media, jak równie¿ stosownie do charakteru zadania, poprzez
widoczn¹ w miejscu jego realizacji tablicê lub przez ustn¹
informacjê kierowan¹ do odbiorców, o fakcie dofinansowania
realizacji zadania przez Burmistrza Gostynia.
§11. 1. Burmistrz Gostynia sprawuje kontrolê prawid³owoci wykonywania zadania, a w szczególnoci:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonania zadania,
3) prawid³owoci wykorzystania rodków publicznych na
realizacjê zadania,
4) prowadzenia dokumentacji okrelonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
2. Kontrola mo¿e byæ przeprowadzona w toku realizacji
zadania oraz po jego zakoñczeniu.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upowa¿nieni przez Burmistrza Gostynia pracownicy mog¹ badaæ
dokumenty i inne noniki informacji, które maj¹ lub mog¹
mieæ znaczenie dla oceny prawid³owoci wykonywania zadania oraz ¿¹daæ udzielenia ustnie lub na pimie informacji
dotycz¹cych wykonania zadania. Podmiot wykonuj¹cy zadanie na ¿¹danie kontroluj¹cego jest zobowi¹zany dostarczyæ
lub udostêpniæ dokumenty i inne noniki informacji oraz
udzieliæ wyjanieñ i informacji w terminie okrelonym przez
kontroluj¹cego.
4. Prawo kontroli przys³uguje upowa¿nionym pracownikom zarówno w siedzibie podmiotu wykonuj¹cego zadanie,
jak i w miejscu realizacji zadania.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³.
§12. 1. Burmistrz Gostynia mo¿e ¿¹daæ czêciowych sprawozdañ z wykonywania zadania.
2. Sprawozdanie koñcowe z wykonania zadania powinno
zostaæ sporz¹dzone przez podmiot wykonuj¹cy zadanie w
terminie okrelonym w umowie.
3. Burmistrz Gostynia ma prawo ¿¹daæ aby podmiot
wykonuj¹cy zadanie w wyznaczonym terminie przedstawi³
dodatkowe informacje i wyjanienia do sprawozdañ, o których mowa w ust. 1 i 2.

3) koszty osobowe (wynagrodzenia szkoleniowców wraz z
pochodnymi, obs³uga sêdziowska, obs³uga techniczna i
spikerska, obs³uga medyczna),

4. W przypadku nieprzed³o¿enia sprawozdañ, o których
mowa w ust. 1 i 2, Burmistrz Gostynia wzywa pisemnie
podmiot wykonuj¹cy zadanie do ich z³o¿enia. Niezastosowanie siê do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli,
która mo¿e byæ podstaw¹ rozwi¹zania umowy.

4) inne koszty (ubezpieczenie sportowe zawodników, ubezpieczenie imprezy sportowej, specjalistyczna opieka medyczna oraz okresowe badania lekarskie, udzia³ zespo³ów
w rozgrywkach ligowych  w tym op³aty zwi¹zkowe i

§13. 1.Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana na mocy porozumienia stron w przypadku wyst¹pienia okolicznoci, za które
strony nie ponosz¹ odpowiedzialnoci, a które uniemo¿liwiaj¹
wykonywanie umowy.
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2. W przypadku rozwi¹zania umowy na mocy porozumienia stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot rodków finansowych strony okrel¹ w sporz¹dzonym protokole.

d) je¿eli podmiot odmówi poddaniu siê kontroli, b¹d w
terminie okrelonym przez Zleceniodawcê nie doprowadzi
do usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.

§14. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez Burmistrza
Gostynia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

2. Rozwi¹zuj¹c umowê, Burmistrz Gostynia okreli kwotê
dotacji podlegaj¹cej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okolicznoci, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci podatkowych, termin jej
zwrotu oraz nazwê i numer konta, na które nale¿y dokonaæ
wp³aty.

a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego lub nienale¿ytego wykonywania umowy,
w tym w szczególnoci zmniejszenia zakresu rzeczowego
realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceñ
pokontrolnych,
c) je¿eli podmiot przeka¿e czêæ lub ca³oæ dotacji osobie
trzeciej, pomimo, ¿e nie przewiduje tego niniejsza umowa,

§15. Wykonanie umowy nast¹pi z chwil¹ zaakceptowania
przez Burmistrza Gostynia sprawozdania, o którym mowa w
§11 ust. 2.
§16. Wszelkie zmiany umowy i owiadczenia sk³adane
zgodnie z umow¹ wymagaj¹ zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewa¿noci.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/232/08
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22.08.2008 roku

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA ZAWODNIKÓW I ZAWODNICZEK OSI¥GAJ¥CYCH
WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓ£ZAWODNICTWIE MIÊDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce kryterium którego spe³nienie
jest warunkiem ubiegania siê o przyznanie stypendium sportowego dla sportowców reprezentuj¹cych kluby (stowarzyszenia), sekcje w rozgrywkach ligowych w grach zespo³owych:
1) zakwalifikowanie siê do kadry I zespo³u reprezentuj¹cego
dany klub (stowarzyszenie), sekcjê w oficjalnych rozgrywkach o zasiêgu ogólnopolskim, to jest:
a) ekstraklasy lub I ligi,
b) II ligi  przy systemie rozgrywek rozpoczynaj¹cym siê
od III ligi,
c) II ligi  przy systemie rozgrywek rozpoczynaj¹cym siê
od tego szczebla i zajêciu co najmniej rodkowego
miejsca w koñcz¹cym siê sezonie rozgrywkowym (w
przypadku nieparzystej liczby o jedno miejsce ni¿ej),
d) III ligi  zajmuj¹c co najmniej rodkowe miejsce w
koñcz¹cym siê sezonie rozgrywkowym (w przypadku
nieparzystej liczby zespo³ów o jedno miejsce ni¿ej),
e) awansuj¹cych z III do II ligi, z II do I ligi rozgrywkowej
lub z I ligi do ekstraklasy.
§2. Warunkiem ubiegania siê o przyznanie stypendium
sportowego w dyscyplinach indywidualnych oraz innych nie
wymienionych w §1, w kategoriach juniorów, m³odzie¿owców i seniorów, jest spe³nienie przynajmniej jednego z poni¿szych kryteriów:
1) zajêcie od I do XX miejsca na Igrzyskach Olimpijskich lub
Paraolimpijskich, Mistrzostwach wiata,

2) zajêcie od I do XV miejsca na Mistrzostwach Europy,
3) zajêcie od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski, organizowanych przez w³aciwe w danej dyscyplinie zwi¹zki
sportowe.
§3. Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoci stypendiów dla
poszczególnych zawodników:
1) za zajêcie od I do XX miejsca na Igrzyskach Olimpijskich
lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach wiata - do 1 700
z³otych miesiêcznie brutto,
2) za zajêcie od I do XV miejsca na Mistrzostwach Europy do 1 600 z³otych miesiêcznie brutto,
3) od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski - do 1 500
z³otych miesiêcznie brutto,
4) za udzia³ w rozgrywkach o zasiêgu ogólnopolskim tj.
ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi - do 1 300 z³otych
miesiêcznie brutto.
§4. 1. Wnioski o stypendia nale¿y sk³adaæ do Burmistrza
Gostynia.
2. Wnioski o stypendia mog¹ sk³adaæ kluby (stowarzyszenia), sekcje w ci¹gu 30 dni od dnia rozpoczêcia rozgrywek
okrelonych w §1 lub 90 dni od osi¹gniêcia wyniku sportowego okrelonego w §2.
3.

Do ka¿dego wniosku nale¿y do³¹czyæ:

a) dokument potwierdzaj¹cy zg³oszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry I zespo³u, w przypadku osi¹gniêcia
wyniku sportowego, o którym mowa w §1 ust. 1,
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b) protokó³ z wynikami zawodów lub inny oficjalny dokument, w przypadku osi¹gniêcia wyniku sportowego, o
którym mowa w §2,
c) pozytywn¹ opiniê macierzystego klubu (stowarzyszenia),
sekcji,
d) owiadczenie zawodnika do celów podatkowych oraz nr
rachunku bankowego, na który nale¿y przekazaæ stypendium sportowe.
§5. 1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz
Gostynia, po zasiêgniêciu opinii Komisji Stypendialnej i Nagród.
2.
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Stypendia przyznawane s¹ na dany rok bud¿etowy.

3. Stypendia przyznaje siê na okres nie d³u¿szy ni¿ 12
miesiêcy.
4. Stypendia wyp³acane s¹ w okresach miesiêcznych,
przelewem na wskazane konto.

§6. 1. Wstrzymanie lub cofniêcie stypendium mo¿e nast¹piæ w przypadku:
1) pisemnego wyst¹pienia macierzystego klubu (stowarzyszenia), sekcji o wstrzymanie lub cofniêcie stypendium,
2) zawieszenia w prawach zawodnika przez w³adze macierzystego klubu (stowarzyszenia), sekcji,
3) zaniedbywania przez zawodnika obowi¹zków prawid³owej
realizacji procesu szkolenia,
4) zmiany przynale¿noci klubowej na poza gostyñsk¹,
5) zaprzestania uprawiania sportu,
6) naruszenia norm etyczno-moralnych,
7) ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa,
8) podejmowania dzia³añ szkodz¹cych dobremu imieniu
gminy lub macierzystego klubu (stowarzyszenia), sekcji.

5. Ostateczna kwota stypendium oraz okres na jaki zosta³o przyznane, ustalane s¹ przez Burmistrza Gostynia.

2767
UCHWA£A Nr XXI/165/08 RADY GMINY PRZEMÊT
z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: uchylenia uchwa³y Nr XXXII/292/2005 Rady Gminy Przemêt z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu
ustalenia wysokoci czynszu dzier¿awnego w umowach zawieranych na dzier¿awê gruntów rolnych stanowi¹cych
gminny zasób nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm: Dz.U. z 2002 roku Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003
roku Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz.U. z 2004 roku Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz.
1441, Dz.U. z 2006 roku. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457 i
Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Przemêt uchwala
co nastêpuje:

§1. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXII/292/2005 Rady Gminy
Przemêt z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu
ustalenia wysokoci czynszu dzier¿awnego w umowach zawieranych na dzier¿awê gruntów rolnych stanowi¹cych gminny zasób nieruchomoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przemêt.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Zenon Klecha

