
 

 

                       

                              Będzino dn. 23 lipca 2018 r. 
 

OA-R .0002.1.8.2018.EJ. 
 
 

 
Z A W I A D O M I E N I E 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994,1000) 

                            zwołuję XLV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  
30 lipca 2018 r.,  o godz. 10.00.    
 
Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. 
 
Proponowany porządek obrad: 

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
   2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 
   3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
   4. Wolna trybuna. 
   5. Interpelacje radnych. 
   6. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 
   7. Podjęcie uchwał: 
      1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.; 
      2) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata     
          2018 – 2025; 
     3) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będzino; 
     4) w sprawie poparcia działań Gminy Kobylnica , dotyczących wniosku do Trybunału   
         Konstytucyjnego, o zbadanie zgodności z Konstytucją momentu wejścia w życie            
         znowelizowanej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. 
  8. Odpowiedzi na interpelacje. 
  9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 
11. Zamknięcie obrad. 
      
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego 
od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

 
 
 
                       Przewodniczący Rady Gminy 
        w Będzinie 
               Andrzej Nożykowski 

 



          Projekt dodatkowy 

Uchwała Nr  ……….2018 
Rady Gminy w Będzinie 

z dnia 30 lipca 2018 r. 
 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży                                     
i podawania napojów alkoholowych 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art.12 ust. 
3 ustawy                     z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, 2245, 
2439; z 2018 r. poz. 159, 310, 650), 
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ustala się na terenie Gminy Będzino zasady usytuowania miejsc sprzedaży                                     
i podawania napojów alkoholowych stanowiąc, że punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych  przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem 
sprzedaży,  nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 m od szkół, 
przedszkoli, placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, obiektów 
kultu religijnego. 

§ 2 
 

Odległość wymienioną w §1 mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla 
pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży oraz sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych, do drzwi wejściowych wyżej wskazanych obiektów. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 
 

§ 4 
 

Traci moc uchwała Nr XLIV/341/2018 Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 
2018 r., w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 
 

§ 5 
 

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

 


