
Zarządzenie Nr 574/ 2018
Burmistrza Wołczyna
z dnia 04 maja 2018 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  projektu  uchwały  w  sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy Wołczyn

Na podstawie § 2 ust. Uchwały Nr XLI/332/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29
września  2010  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z
organizacjami pozarządowymi Gminy Wołczyn i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn.

§ 2

W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 450) działające na terenie Gminy Wołczyn.

§ 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 16 maja do 20 maja 2018 r.

§ 4

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie
treści projektu uchwały, a w szczególności poznania ich uwag i opinii dotyczących miejsc i
terminów stosowania odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Wołczyn wskazanych w projekcie uchwały.

§ 5

Formy konsultacji społecznych:
a) przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu – Sekretarz Gminy Wołczyn, 
b) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
sekretarz  @wolczyn.pl  

§ 6
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Nieprzedstawienie  opinii  we  wskazanym  terminie  oznacza  rezygnację  z  prawa  do  jej
wyrażenia. 

§ 7

Uwagi  i  wnioski  złożone  po  terminie  określonym  w  informacji  o  wszczęciu  procedury
konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący. Konsultacje będą ważne bez
względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji.

§ 9

1. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o temacie, terminie i
wyniku konsultacji.
2.  Sprawozdanie  określające  przebieg  i  wynik  konsultacji  podaje  się  do  publicznej
wiadomości  poprzez  opublikowanie  na  stronie  internetowej  Gminy  Wołczyn  oraz  w
Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10

1.Osobą odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  jest  P.  Beata  Siwak  –  Sekretarz
Gminy Wołczyn.
2. Do obowiązków osoby wymienionej w ust. 1 należy:
1) zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołczynie oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej:
a) informacji o przedmiocie, terminie i formie konsultacji,
b)  projektu  uchwały  w  sprawie w  sprawie  odstępstwa  od  zakazu  spożywania  napojów
alkoholowych w miejscach publicznych,
2) analiza merytoryczna materiałów zebranych w czasie konsultacji społecznych (wniosków, 
postulatów, uwag) dotyczących projektu przedmiotowej uchwały, 
3) sporządzenie protokołu przebiegu konsultacji społecznych.

§ 11

Komórką wspomagającą organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Wydział 
Spraw Obywatelskich oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                           Burmistrz
                                                                                                 mgr Jan Leszek Wiącek



- P r o j e k t  -

UCHWAŁA NR …….../….../2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

`z dnia …. maja 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Wołczyn

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 roku, nr 142, poz. 1875, ze
zm.)  oraz  art.  14  ust.  2  b  ustawy  z  dnia  26  października  1982  roku  o  wychowaniu  w
trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 487, ze
zm.) 

Rada Miejska w Wołczynie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych określonego
w art.  14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w
niżej wymienionych miejscach publicznych na terenie gminy:

1) tereny rekreacyjno-sportowe przy ul. Sienkiewicza 4a w Wołczynie,
2) Stadion Miejski i boisko rezerwowe przy ul. Leśnej w Wołczynie,
3) świetlice wiejskie wraz z terenami przyległymi w sołectwach Gminy Wołczyn,
4)  tereny  rekreacyjne,  rekreacyjno-sportowe  oraz  kultury  fizycznej  w  sołectwach  Gminy
Wołczyn,
5)  obiekty  wraz  z  terenami  przyległymi  będące  własnością  Gminy Wołczyn,  użytkowane
przez ochotnicze straże pożarne,  
6) Wołczyński Ośrodek Kultury oraz inne obiekty kultury wraz z terenami przyległymi,

- w czasie i w miejscach imprez organizowanych przez:

a) Gminę Wołczyn,
b) jednostki pomocnicze gminy lub przez innych organizatorów, za zgodą gminy.

2. Napoje alkoholowe w wymienionych miejscach publicznych można spożywać wyłącznie
na imprezach, dla których zostało wydane zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu. 
 
3. Jeśli impreza, o której mowa w ust. 1 ma charakter imprezy masowej, zasady sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych w czasie i miejscu takich imprez regulują
odrębne  przepisy,  w  szczególności  art.  8a  ustawy  z  dnia  20  marca  2009  roku  o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 1160, ze zmianami).
 
4.  Granice  terenów  objętych  odstępstwem  od  zakazu  są  wyznaczone  przez  granice
ewidencyjne danych nieruchomości. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.  

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego. 


