
BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Czerwrorka-Leszczyny

Tarz4dzenie Nr 60/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 lutego 2021 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie zwolnienia i mrotu czgSci
oplaty pobranej za korzystanie z zeuolefi na sprzedai napoi6w alkoholowych
przeznaczonych do spoiycia w miejscu sprzedaiy za rok2O21

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. 2202O r., poz.713 zp62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.), w ruiqzku z g 3 i 4 Uchwaly Nr
l)0138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czemca 2015 roku
w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie, projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci statutowej tych organizacji (Dz.
Urz. Woj. St. z ZOtS r. poz. 3888),

sl
1 . Pzeprowadzid konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt

uchwaly Rady Miejskiej w Czenivionce - Leszczynach w sprawie zwolnienia
i zwrotu czqSci optaty pobranej za kozystanie z zezwobrt na sprzeda2
napoj6w alkoholowych pzeznaczonych do spo2ycia w miejscu sptzeda4 za
rok2021 .

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 12.02.202 roku do 19.02.2021
roku.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz inne podmiog prowadzqce dzialalnoSc po2ytku
publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r.,
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2O2O r., pz.
1057).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:
1) w formie pisemnej na adres: Uzqdu Gminy i Miasta Czenarionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 4+230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data
wplywu do Urzqdu Gminy iMiasta),
2) poczlq elektronicznq na adres e-mail:

sos. n@czeruyionkaleszczyny.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760.

5. W pzypadku zgloszenia wniosku ptzez minimum tzy organizacje
pozatzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie,
konsultacje mogEl mie6 formq bezpo6redniego, otwartego spotkania
dotyczqcego przed m iotowej tematyki.

6. Udzielanie wyjaSniei oraz pr4jmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Spraw
Spolecznych.
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UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2021 r

w sprawie zwolnienia i anyrotu czqsci oplaty pobranej za korrystanie z ze olef na sprzedai
napoj6w alkoholovyych przeznaczonych do spo2ycia w mieiscu sprzedahy za rck 2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pK 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (t.i. Dz. U.
22020 t. W2.713 z p62n. zm.) iar..31 zz?a ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2O2O t.
o szczeg6lnych rozwiqzanaach z zapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-19, innych
chor6b zakaZnych oraz wwolanych nimi sytuacji kryzysowych (t..i. Dz. U. z 2020 t. poz. lB42 z po2n.
zm.)

Rada Miejska w Czenvionce-Leszczynach uchwala:

s1.
Zwolnic pzedsagbiorc6w prowadzEcych spzedaz napoj6w alkoholowych pzeznaczonych do

spo2ycia w miejscu spzeda2y ne terenie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny z drugiej i trzeciej raty
oplaty za kozystanie zzq olefi na spzeda2 napoj6w alkoholowych, o K6rej mowa wart.11i ust.1
ustawy z dnia 26 pa2dziemika 1982 r. o wychowaniu w trze2wosci i pzeciwdzialaniu alkoholizmowi (t.j.
Oz. U. 22019 t. poz. 2277 z po2n. zm.) naleznej w 2021 roku.

s2.
Ptzyznae turol 7, czesci oplaty pobranej za koeystanie z zezwoleh na spzeda2 napoj6w

alkoholowych peeznaczonych do spozycia w miejscu spzeda2y przedsigbiorcom prowadzqcym
spzedaz napoj6w alkoholowych na terenie Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny, kt6zy wniesli
jednorazowo oplale za rck2021w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

s3.
Vwkonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Uchwala wchodzi w 2ycie
Wojew6dztwa Slqskiego.

s4.
po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym

-ze

,si:
Miasta
Leszczp:y

niszewski

a-

ld: 2E9B51 98-EBC1 48C2-92E 162517353D8D. Projekt

,/Vieslaw

Strona 1

BURMISTR.Z
GM'r,! f {rAsTA

Czerrvrrrrka-Leszczyny Prcie*t

J

,JL



s2

1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ I ust. 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w $ 1 ust.1

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wtasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Gminy i Miasta Czenadonka-Leszczyny.

s4

\Atlkonan ie zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Sp raw Spolecznych.

s5
Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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