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3204
UCHWA£A Nr VI/29/2007 RADY GMINY PERZÓW
z dnia 9 marca 2007 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26
padziernika 1982 roku o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze
zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Miejsce sprzeda¿y napojów alkoholowych nie mo¿e
byæ usytuowane w odleg³oci mniejszej ni¿:
- 50 metrów, których sprzeda¿ napojów alkoholowych prowadzona jest do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y (detal)
od obiektów chronionych,

stronomia) od obiektów chronionych w/w odleg³oæ mierzy siê od wejcia g³ównego do obiektu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce obiekty chronione: przedszkola,
szko³y, kocio³y, cmentarze, obiekty opiekuñczo - wychowawcze.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Perzów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

- 100 metrów, których sprzeda¿ napojów alkoholowych
prowadzona jest do spo¿ycia w miejscach sprzeda¿y (ga-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Perzów
() Zdzis³aw Burza³a

3205
UCHWA£A Nr VII/32/2007 RADY GMINY PERZÓW
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Perzowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593
ze zmianami) oraz art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
i art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.
1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Gminy Perzów uchwala
co nastêpuje:
§1. Przyj¹æ Statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Perzowie w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XV/93/2004 Rady Gminy Perzów
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Perzowie.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Perzów.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Perzów
() Zdzis³aw Burza³a

