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 UCHWAŁA Nr IV/23/2011

Rady Gminy Sadlinki

 z dnia 31 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o sporcie (Dz. U.Nr 127, poz 857),art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o  samorządzie gminnym 
(Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) uchwala 
się,co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/298/2010 Rady Gminy Sadlinki z 
dnia 5 listopada 2010r. w sprawie okreslenia warunków 
i trybu finansowania zadań z zakresu  rozwoju sportu w 
§ 3 ust. 1 dodaje się pkt 4,5 i 6 w brzmieniu:
4) s f inansowan ie  s typend iów sportowych  i 

wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
5) sfinansowanie badań lekarskich zawodników i kadry 

szkoleniowej,

6) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych 
dla celów szkolenia sportowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Sadlinki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy
Jan Piskor
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 UCHWAŁA Nr III/10/2010

Rady Gminy Starogard Gdański

 z dnia 23 grudnia 2010 r.

 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Starogard Gd. nr XXXVI/378/2009 z dnia 29 października 

2009r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Okole – dz. 

60/2, 60/4-60/42.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 z 
2001r., poz. 1591 ze zmianami), w związku z  art. 17 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 
62, poz. 718 ze zmianami)  oraz art. 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003r.r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) - Rada 
Gminy  Starogard Gd. uchwala, co następuje:

§ 1

Prostuje się błąd w uchwale Rady Gminy Starogard 
Gd. Nr XXXVI/378/2009 z dnia 29 października 2009r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu wsi Okole w następują-
cy sposób: - w § 5, punkt 5 podpunkt 3): Odprowadzenie 

wód deszczowych,  skreśla się tiret pierwszy o treści: 
„inwestowanie na terenie objętym planem musi zostać 
poprzedzone wykonaniem odwodnienia terenu poprzez  
budowę sieci melioracyjnej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sta-
rogard Gdański.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący 
Rady Gminy
Jan Wierzba
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 UCHWAŁA Nr VI/38/11

Rady Gminy w Chojnicach

 z dnia 18 lutego 2011 r.

 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli - sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego wybu-

dowane po 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn.zm.), art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opła-
tach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 
późn. zm.).

Tytuł I

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwolnić z podatku od nieruchomości budowle – sieci 
związane z przesyłem gazu ziemnego wybudowane po 


