Zarządzenie Nr 37/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały
Rady Gminy Kluczewsko w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko oraz w sprawie ustalenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Kluczewsko miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, a także w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 2244, M. P. z 2019 r. poz. 141.)oraz Uchwały Nr VII/23/2015 Rady Gminy Kluczewsko z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Kluczewsko, zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie uchwał:
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
- zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Kluczewsko
- w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w
miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców na temat zapisów do
projektów uchwał w w/w sprawach na terenie Gminy Kluczewsko.
§ 2.1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 15 kwietnia 2019r. do 23 kwietnia
2019 r. do godz. 15.00 na terenie gminy Kluczewsko
2. Konsultacje przeprowadzane będą w formie:
1) przyjmowania pisemnych opinii , wniosków i uwag dotyczących treści projektów uchwał
w sprawie
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży - zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy
Kluczewsko- w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko
3. Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał na stronie internetowej Gminy
Kluczewsko www.kluczewsko.pl
2) wyłożeniu projektów uchwał

w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych

sołectwach celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i
wniosków;
3) wyłożeniu projektów uchwał w Urzędzie Gminy Kluczewsko (Biuro Obsługi
Mieszkańców), w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom i
zgłaszania opinii, uwag i wniosków;
§ 3.1. Wnioski i opinie mieszkańcy mogą składać w terminie od 15 kwietnia 2019 r. do 23
kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 na formularzach stanowiącym załącznik nr 1, 2, 3 do
niniejszego Zarządzenia, lub w formie uchwały zebrania wiejskiego lub rady sołeckiej o
przyjęciu bądź nie projektów załączonych uchwał.
1) poprzez złożenie w (Biurze Obsługi Mieszkańców),
2) poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres:
ug@kluczewsko.gmina.pl
2. Wzór formularzy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 zamieszczony zostanie na stronie
internetowej Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl .
§ 4. Po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 wszystkie złożone wnioski zostaną
przeanalizowane oraz przygotowane zostaną ewentualne poprawki do projektów uchwał na
terenie Gminy Kluczewsko oraz sporządza się raport, który podany zostanie do wiadomości w
ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana i podlega zamieszczeniu na stronie
internetowej Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2019
Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ
DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
1. Dokument podlegający konsultacji: UCHWAŁA w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży
2. Imię, nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
…………………………………………………………………….
3. Adres: ………………………………………………………….
4. Telefon/e-mail: ………………………………………………...
5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:

Lp.

Wskazanie § w
analizowanym
dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycje

Uzasadnienie

1.

2.

3.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w ramach
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
-administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12,
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych podanych na w/w formularzu. Dane będą przetwarzane w celu opinii do podjęcia uchwały w w/w sprawie. Nie
będą ujawniane osobom z zewnątrz i będą zniszczone po podjęciu uchwały. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w
każdej chwili będę mógł odwołać zgodę.

7. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz: …………………………………………………….

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 37/2019
Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15 kwietnia 2019 r.

FORMULARZDO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY- w
sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
gminy Kluczewsko
1. Dokument podlegający konsultacji: UCHWAŁA w sprawie - zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kluczewsko
2. Imię, nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
…………………………………………………………………….
3. Adres: ………………………………………………………….
4. Telefon/e-mail: ………………………………………………...
5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:

Lp.

Wskazanie § w
analizowanym
dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycje

Uzasadnienie

1.

2.

3.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w ramach
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Kluczewsko
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
-administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12,
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

7. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz: …………………………………………………….

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37/2019
Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 15 kwietnia 2019 r.,

FORMULARZ
DO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Kluczewsko
1. Dokument podlegający konsultacji: UCHWAŁA
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie gminy Kluczewsko
2. Imię, nazwisko osoby lub nazwa organizacji składającej formularz:
…………………………………………………………………….
3. Adres: ………………………………………………………….
4. Telefon/e-mail: ………………………………………………...
5. Zgłaszane wnioski, uwagi i propozycje:

Lp.

Wskazanie § w
analizowanym
dokumencie

Treść wniosku, uwagi, propozycje

Uzasadnienie

1.

2.

3.

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w ramach
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Kluczewsko
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
-administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12,
- mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
7.. Podpis (czytelny) osoby składającej formularz …………………………………………………..

