ZARZJ\DZENIE NR 94/2021
BURMISTRZA MIAST A I GMINY SOCHOCIN
z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie powolania i nadania Rcgulaminu Micjsko Gminncj Komisji
Problemow Alkoholowych w Sochocinie

Rozwi~zywania

Na podstawie art. 4l ust. 3 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu
w trzeZwosci i przeciwdzialaniu ( Oz. U z 2021 r. 1119 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy
zarzCj.dza, co nastypuje:

§ 1. Powoluje sit( Miejsko GminnCj. Komisjy RozwiCj.zywania Problem6w Alkoholowych
w skladzie:
I) Barbara Wozniak

- PrzewodniczCj.ca

2) Sylwia Peplonska

- Sekretarz

3) Halma Rutkowska

- Czlonek

4) Danuta Gierkowska

- Czlonek

5) Mariusz Pajewski

- Czlonek

§ 2. Nadaje sit( Regulamin Miejsko Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych stanowiqcy zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

§ 3. Wykonanie Zarzqdzenia powierza sit( Przewodniczqcemu Komisji.

§ 4. Z dniem wejscia w zycie niniejszego Zarzqdzenia traci moc Zarzqdzenie Nr 2/2019
W6jta Gminy Sochocin z dnia 11 stycznia 2019 r. zmienione Zarzqdzeniem Nr 59/2019 z dnia
3 Jipca 2019 r. i Zarzqdzeniem Nr 14/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Sporzqdzila:
Barbara Wozniak
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