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Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 21.06.2018 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej ograniczenia w godzinach
nocnej sprzeda2y napol6w alkoholowych przeznaczonych do spoiycia poza
miejscem sprzeda2y na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. '1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z po2n.zm.) w zwiqzku z g 3 i 4 Uchwaly
Nr lX/138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czennrionce-Leszczynach
w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozazadowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22018 r., poz.
450 z po2n. zm.) projek6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych
dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Slqskiego 22015 r., poz. 3888)

1.

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Pzeprowadzie, konsultacjq, ktorej pzedmiotem jest projekt uchwaly
dotyczqcy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedazy napoj6w alkoholowych
przeznaczonych do spozycia poza miejscem spzedazy na terenie Gminy
i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.
Ustalii termin pzeprowadzenia konsultacji od 22.06.2018 r. do 28.06.2018 r.

Podmiotami uprawnionymi do udziaiu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae:

1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach, ul.3 Maja 368, 44-230 Czerwionka-
Leszczyny (decyduje data wplywu do O6rodka Pomocy Spolecznej),

2) poctq elektronicznq na adres e-mail ops@czenryionka-
leszczvnv. com. pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
W pzypadku zgloszenia wniosku pzez minimum lrzy organizacje
pozarz4dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie,
konsultacje moga miec formq bezposredniego, otwartego spotkania
dotyczacego przed miotowej tematyki.
Udzielanie wyja6niefi oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotycz4cych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

Projekt uchwaly, o ktorej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego1.
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Zazqdzenia.
2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre5lonym w $ 1 ust.

2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust1.

1.

2.

s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmislrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zanzqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spotecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalacznik
doZarzqdzenia Hr #&.) \16
z dnia 21.06-2018 r. '

Uchwala Nr ......./........./18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ............. 2018 roku

w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedary napoj6w alkoholowych
przeznaczonych do spoiycia poza miejscem sprzeda2y na terenie

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. '18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, arl. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz4dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z p62n. zm.)
w zwiqzku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 pa2dziernika 1982 roku o wychowaniu
w tze2wo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z po2n.
zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastqpuje:

sl
Na terenie jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
Leszczyny Osiedle wprowadza siq ograniczenie w godzinach nocnej spzedazy
napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem spzeda2y
polegajqce na zakazie sprzedaLy napojow alkoholowych miqdzy godzinq 23.00
a 6.00.

s2

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny.

s3

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzqdowym WojewodZwa Slqskiego
i wchodzi w zycie z dniem 9 wze6nia 2018 r.
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