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UCHWA£A Nr IX/44/2003 RADY POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie ograniczenia u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych na terenie powiatu kolskiego
Na podstawie art. 116 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627) oraz art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t. j. z 2001 r.
Dz.U. Nr 142,poz. 1592 ze zm.) w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Wprowadza siê zakaz u¿ywania sprzêtu p³ywaj¹cego
napêdzanego silnikami spalinowymi na jeziorach powiatu
kolskiego.
2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy ³odzi:
a) policji,
b) Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
c) Pañstwowej Stra¿y Rybackiej,

g) s³u¿¹cych do obs³ugi zawodów sportowych i treningów
Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Brdowie, organizowanych na jeziorze Brdowskim w
terminach okrelonych w harmonogramie uwzglêdniaj¹cym wy³¹czenie pory nocnej tj. od godz.2200 do 600,
corocznie sk³adanym przez organizatorów do Starostwa
Powiatowego w Kole.
§2. £odzie nie objête zakazem u¿ywania winny byæ wyposa¿one a sprawnie dzia³aj¹cy t³umik.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kolskiego we wspó³dzia³aniu z Powiatowym Komendantem
Policji w Kole, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym w Koninie, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony
rodowiska, Pañstwow¹ Stra¿¹ Ryback¹ i Spo³eczna Stra¿¹
Ryback¹.
§4. Traci moc uchwa³a Nr IX/31/99 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 maja 1999 r.

d) Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej,
e) Nadzoru wodnego i s³u¿b kontroli rodowiska oraz innych
jednostek zwi¹zanych z utrzymaniem cieków i zbiorników
wodnych,

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

f) podmiotów posiadaj¹cych pozwolenie wodnoprawne na
rybackie korzystanie z wód,

Przewodnicz¹cy Rady
() Marek Tomicki
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UCHWA£A Nr IX/56/03 RADY POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad zbywania, wydzier¿awiania, wynajmowania albo u¿yczania
maj¹tku trwa³ego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
Na podstawie art. 12 pkt 11. art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póniejszymi
zmianami) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z
póniejszymi zmianami), Rada Powiatu Obornickiego uchwala co nastêpuje:

§1. 1.Uchwa³a okrela zasady zbywania, wydzier¿awiania,
wynajmowania albo u¿yczania maj¹tku trwa³ego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Obornikach,
zwanego w treci uchwa³y Zak³adem.
2. Maj¹tkiem trwa³ym w rozumieniu uchwa³y s¹ nieruchomoci oddane zak³adowi w nieodp³atne u¿ytkowanie b¹d
zarz¹d oraz mienie ruchome zaliczane do rodków trwa³ych.

