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2538
UCHWAŁA Nr XXXI/246/2010 RADY GMINY PĘPOWO
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/196/2006 r z dnia 14.06.2006 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu Rada Gminy Pępowo
Uchwala, co następuje:
§1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Pępowo nr XXXIV/196/2006 z dnia 14.06.2006 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pępowo wprowadza

się następujące zmiany:
- w rozdziale II §2 ust. 3 dodaje się pkt. 4, w
brzmieniu: „ 4) zużyte baterie i zużyte akumulatory”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pępowo
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) mgr Kazimierz Zaremba

2539
UCHWAŁA Nr XXXI/249/2010 RADY GMINY PĘPOWO
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Pępowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr
159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów
głosowania Nr 2 i Nr 4 utworzonych na terenie gminy Pępowo Uchwałą Zarządu Gminy Pępowo Nr
22/98 z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia
głosowania na obszarze gminy Pępowo, poprzez
uporządkowanie nazw miejscowości.
§2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) mgr Kazimierz Zaremba

