
                                         Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  55/2017 

                                         Wójta Gminy Kluczewsko 

                                         z dnia 16 listopada 2017 r. 

 

w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko. 

               Na podstawie art. 30. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 18. ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz.487 ze 

zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1.  Zarządzam przeprowadzanie na terenie Gminy Kluczewsko kontroli przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Szczegółowe zasady 

kontroli określone zostały w załączniku Nr 1 o niniejszego zarządzenia. 

2.  Kontrola prowadzona będzie przez co najmniej trzech upoważnionych członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku oraz Policji. 

3.  Wzór upoważnienia imiennego do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

4.  W celu dokonywania  przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kluczewsku kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się wzór legitymacji członka Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku jak załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2.1. Kontrole będą prowadzone zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 

Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kluczewsko. 

2.  Kontrolę należy przeprowadzić  w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku. 

 

§ 3.  Z każdej przeprowadzonej  kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe 

informacje z faktycznych ustaleń, według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Na wniosek Wójta Gminy Kluczewsko mogą być zarządzone kontrole poza 

harmonogramem kontroli. 

§ 5.1.  Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1829 ze zm.). Wzór zawiadomienia  o zamiarze wszczęcia kontroli korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

2.  Obsługę zawiadomień o których mowa w ust. 1 oraz akt kontroli prowadzi Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku. 

 



§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


