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Załządzenie
Burmistrza Gminy ;

z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie konsultacji, projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscemsprzedaży.naterenieGrniny.|MiastaCzelwionka.Leszczyny.l.

Na podstawie art. 30 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z2018 r., poz.994zpożn.zm,) wzwiązku z 3 i4 Uchwały
Nr lX/138/15 z dnia 26 czerwca2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozauądowymi i podmiotamiwymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r, o działalności pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz.U. z2018 r., poz.
450 z pożn. zm.) projektow aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 3888)

zarządzam, co następuje :

1

Przeprowadzić konsultację, którą przedmiotem jest projekt uchwały
dotyczący ograniczenia w godzinach nocnej spuedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia paza miejscem sprzedaży na terenie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ustalić termin pzeprowadzenia konsultacji od 22,06.2018 r, do 28.06.2018 r,

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2018 r,, poz. 450 z poźn. zm.)
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwały można zgłaszac;

1) w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 368, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2) pocńą elektroniczną na adres e-mail ops@czerwionka-
leszczyny.com.pl,

3) za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
W przypadku zgłoszenia wniosku pvez minimum tuy organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w ań. 3 ust, 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogą mieć formę bezpośredniego, otwartego spotkania
dotyczącego przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wnioskow- i opinii dotyczących
projektu uchwały należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy
S połeczn ej w Cze rulrio nce-Leszc zynach,

2

1. Projekt uchwały, o ktoĘ mowa w 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
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Zarządzenia,
2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w § 1 ust.

2 oznacza akceptację przedstawionego prqektu uchwały, o któĘ mowa
w§lust1.

§3

Sprawozdanie z przeprowadzońych' konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz załączy własne
stanowisko odnoś.nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzędu Gminy i Miasta w Czenruionce-Leszczynach.

1.

2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam
w Czerwio n ce-L eszczyna ch .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
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Załącznik , 1f t-l l o

z dnia 21,06.2018 r. l

Uchwała Nr,....../........./1 8
Rady Miejskiej w Czerwionce_!_eszczynach

z dnia . 2018 roku

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
pnzeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie

: Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust, 2pkt 15, art.40 ust. 1, ar1.41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca
1990 roku o samoządzie gminnym (t,j. Dz. U, z 2018 r. poz, 994 z pożn, zm,)
w związku z ań. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982 roku o wychowaniu
wtrzeżvvości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.z2016 r. poz. 487 zpożn.
zm,)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwalao co następuje:

1

Na terenie jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
Leszczyny Osiedle wprowadza się ograniczenie w godzinach nocnej sprzedazy
napojow alkoholowych pueznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy
polegające na zakazie spzedaży napojow alkoholowych między godziną 23.00
a 6,00.

2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerurionka-
Leszczyny

3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodżwa Śląskiego
iwchodzi w życie z dniem 9 września 2018 r.
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