
ZARZADZENIE NR 60/2018 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 12 czerwca 2018r. 

 
 
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy i Miasta Jastrowie w celu wydania 
opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
 
 

Na podstawie §13 ust.4 Statutu Sołectwa Sypniewko, §13 ust.4  Statutu Sołectwa 
Brzeźnica, §13 ust.4  Statutu Sołectwa Sypniewo, §13 ust.4  Statutu Sołectwa Nadarzyce, §13 
ust.4 Statutu Sołectwa Brzeźnica – Kolonia, §13 ust.4  Statutu Sołectwa Budy,  §13 ust.4  
Statutu Sołectwa Samborsko, stanowiących załączniki Nr 1-7 do uchwały Nr 219/2009 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. Nr z 2010r. Nr 41, poz.1009) –  

 
zarządza się, co następuje:  
 
 
§1. Zwołuje się w dniach od 21.06.2018r. do 22.06.2018r. w sołectwach Gminy                        

i Miasta Jastrowie: Sypniewko, Brzeźnica, Sypniewo, Nadarzyce, Brzeźnica – Kolonia, Budy                 
i Samborsko, zebrania wiejskie w celu wydania opinii o projektach uchwał Rady Miejskiej                
w Jastrowiu: 

− sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
            na terenie gminy i miasta Jastrowie; 

− w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Jastrowie miejsc 
sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych; 

− w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 
§2. Ustala się projekt porządku obrad zebrań wiejskich, o których mowa w §1,                           

w sposób następujący:  
1) otwarcie zebrania; 
2) wybór przewodniczącego zebrania;  
3) przyjęcie porządku obrad; 
4) podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w przedmiocie wydania opinii o projekcie 

uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Jastrowie; 

5) podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w przedmiocie wydania opinii o projekcie 
uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie ustalenia zasad usytuowania na 
terenie gminy i miasta Jastrowie miejsc sprzedaży  i podawania napojów 
alkoholowych; 

6) podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w przedmiocie wydania opinii o projekcie 
uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży; 

7) zamknięcie zebrania.  
 

 



§3.1. Obwieszczenia o zwołaniu zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach 
stanowią załączniki do zarządzenia: 

1) w Sołectwie Sypniewko - załącznik nr 1, 
2) w Sołectwie Brzeźnica - załącznik nr 2,  
3) w Sołectwie Sypniewo - załącznik nr 3, 
4) w Sołectwie Nadarzyce - załącznik nr 4, 
5) w Sołectwie Brzeźnica – Kolonia - załącznik nr 5, 
6) w Sołectwie Budy - załącznik nr 6, 
7) w Sołectwie Samborsko - załącznik nr 7. 
2. Obwieszczenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 
  
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  

 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 


