Or.00050.120.2018

ZARZĄDZENIE NR 120/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie
dotyczących projektu uchwały wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 5a oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku § 3 załącznika do uchwały Nr IV/17/11 Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28.01.2011r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowalewo Pomorskie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 46, poz.
322) zarządzam, co następuje:
§1
Przedmiot i cel konsultacji
1. W związku ze zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy Kowalewo Pomorskie.
2. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w
Kowalewie Pomorskim w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 8 sierpnia 2018r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 17 sierpnia 2018r.
§3
Sposób przeprowadzenia konsultacji
1. Konsultacje prowadzi się z osobami pełnoletnimi, stale zamieszkałymi na obszarze Gminy
Kowalewo Pomorskie.
2. Forma przeprowadzania konsultacji społecznych: zamieszczenie projektu uchwały Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Kowalewo
Pomorskie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, na tablicach
informacyjnych sołectw z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie oraz tablicach
informacyjnych Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
3. Konsultacje społeczne przeprowadza pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
4. Opinie i uwagi dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w
sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu
publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie można składać w następujący sposób:

1. w firmie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
urzad@kowalewopomorskie.pl,
2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1,
87-410 Kowalewo Pomorskie,
3. osobiście – przez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim, Plac Wolności 1.
4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie protokołu na tablicy ogłoszeń tut.
Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
§4
Postanowienia końcowe
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
K.Frasunkiewicz

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Grabowski

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/ 2018
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 26.07.2018

UCHWAŁA NR ….............../2018
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia …................... r.
w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu
publicznym na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) oraz art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§1
Wprowadza się odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach
publicznych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie:
1. w budynkach remiz strażackich oraz świetlic wiejskich i na placach wokół nich w trakcie trwania
imprez kulturalno-rozrywkowych w sołectwach z terenu gminy Kowalewo Pomorskie,
2. w trakcie trwania imprez kulturalno-rozrywkowych na działce o nr geod. 163, obręb ewidencyjny
Kowalewo Pomorskie 01,
3. na terenie przeznaczonym do organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych na Osiedlu Jana
Kochanowskiego w Kowalewie Pomorskim w trakcie ich trwania.
4. w budynku i na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim w trakcie trwania
imprez kulturalno-rozrywkowych,
5. w budynku i na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim w trakcie
trwania imprez kulturalno-rozrywkowych,
6. na terenie Strzelnicy w Kiełpinach w trakcie trwania imprez kulturalno-rozrywkowych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

K.Frasunkiewicz

UZASADNIENIE

W wyniku uchwalenia art. 14 ust. 2a do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu
w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, co nastąpiło ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o
zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310) zakazano całkowitego spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich
spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Na podstawie art. 14 ust. 2b tejże ustawy
rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie
gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie miało to
negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie wprowadza się zatem odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez kulturalno-rozrywkowych: w
budynkach remiz strażackich oraz świetlic wiejskich i na placach wokół nich w sołectwach, w budynku
i na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim oraz na terenie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim. Przedmiotowa uchwała jest zgodna z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewiduje się, że odstąpienie od zakazu spożywania napojów alkoholowych w tych
miejscach służyć będzie poprawie przestrzegania zapisów ustawy, a mianowicie osoby, które
spożywając napoje alkoholowe naruszyłyby zakaz ich spożywania w innych miejscach publicznych,
chętnie skorzystają z zapisów uchwały i będą mogły w spokoju, nie naruszając zapisów ustawy,
spożyć napoje alkoholowe nie naruszając jednocześnie praw innych osób do korzystania z miejsc
publicznych wolnych od osób spożywających napoje alkoholowe.

