
ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2018

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej

w  Wyrzysku   w  sprawie  wprowadzenia  odstępstw  od  zakazu  spożywania  napojów

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyrzysk

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów

aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Wyrzyska zarządza,

co następuje:

§  1.  Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej  w  Wyrzysku   w  sprawie  wprowadzenia  odstępstw  od  zakazu  spożywania  napojów

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyrzysk.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 20 kwietnia  2018 r.

                   2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 26  kwietnia 2018 r.

§  3.  Konsultacje  przeprowadzane  będą  w formie  zamieszczenia  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej  w  Wyrzysku   w  sprawie  wprowadzenia  odstępstw  od  zakazu  spożywania  napojów

alkoholowych  w  miejscach  publicznych  na  terenie  gminy  Wyrzysk  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz na tablicy ogłoszeń w

siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku,  w celu  wyrażenia  przez  organizacje  pozarządowe i

podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku

publicznego i o wolontariacie, pisemnej opinii w przedmiocie projektu.

§ 4. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: inspektor ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu.

§  5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  wydania   i  podlega  zamieszczeniu

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

                                                                          



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.65.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

w  sprawie   wprowadzenia  odstępstw  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych  w

miejscach publicznych na terenie gminy Wyrzysk

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.

U.  z  2018  r.,poz.  450)  nałożyła  w  art.  5  ust  5  na  rady  gmin  obowiązek  określenia  sposobu

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi lub

podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.  3  tej  ustawy projektów aktów prawa miejscowego w

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą Nr XLVI/406/10 z dnia 28 września 2010 r. określiła

szczegółowy  sposób  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą

działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji.

Zgodnie  z  §  6  uchwały  Nr  XLVI/406/10  z  28  września  2010  r.,  Burmistrz  Wyrzyska

w drodze zarządzenia określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób

publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma

konsultacji.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 



Załącznik
do zarządzenia nr 0050.65.2018
Burmistrza Wyrzyska 
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w  sprawie  wprowadzenia  odstępstw  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie gminy Wyrzysk

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017  r,  poz. 1875 i poz. 2232 oraz  z 2018 r.  poz. 130)  w związku  z art. 14 ust. 2b  ustawy z 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016
r,  poz. 487,  z 2017 r.  poz. 2245 i poz. 2439 oraz  z 2018 r.  poz. 310)  Rada  Miejska  uchwala,  co
następuje:

§ 1. 1.  Wprowadza się,  z zastrzeżeniem § 2, odstępstwo od zakazu spożywania napojów
alkoholowych  w miejscach  publicznych  na  terenie  gminy  Wyrzysk  w następujących  miejscach
publicznych: 
1) w budynku świetlicy wiejskiej w Auguścinie nr 43,
2) w budynku świetlicy wiejskiej w Bąkowie nr 36,
3) w budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie nr 29,
4) w budynku świetlicy wiejskiej w Falmierowie nr 31 i część działki nr 74/8 - załącznik nr 1,
6) teren rekreacyjny w Gleśnie, część działki nr 6/43 - załącznik nr 2,
7) w budynku świetlicy wiejskiej  w Gromadnie  nr  55 i część  działek  nr  118,  119,  120 i  121 -
załącznik nr 3,
8) w budynku świetlicy wiejskiej w Konstantynowie nr 18,
9) w budynku świetlicy wiejskiej w Kosztowie nr 86A i część działki 263/2 - załącznik nr 4,
10) w budynku świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Wielkim nr 16A,
11) teren rekreacyjny w Młotkówku, działka nr 35/4 - załącznik nr 5,
12) w budynku świetlicy wiejskiej w Osieku nad Notecią, ul. Główna 22A, bez budynku OSP,
13) Muzeum Kultury Ludowej  w Osieku  nad  Notecią,  ul.  Dworcowa 10 –  działka  nr  811/23  -
załącznik nr 6,
14) stadion w Osieku nad Notecią, ul. Sportowa 3e, część działki nr 877/26 - załącznik nr 7,
15) w budynku świetlicy wiejskiej w Polanowie nr 36,
16) teren rekreacyjny w Rudzie, część działki nr 105 - załącznik nr 8,
17) teren przy amfiteatrze w Wyrzysku, działka nr 212 i część działki nr 208 - załącznik nr 9,
18) stadion w Wyrzysku, część działki nr 386 - załącznik nr 10,
19) targowisko w Wyrzysku, część działki nr 394/2 - załącznik nr 11,
20) w budynku Klub Miejski w Wyrzysku, ul. Targowisko 3,
21) w budynku świetlicy wiejskiej w Wyrzysku Skarbowym nr 14,
22) teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Żelaźnie, część działek nr 14/4 i 14/5 - załącznik nr 12.

2. Usytuowanie  terenów  objętych  odstępstwem  od  zakazu  spożywania  napojów
alkoholowych o których mowa w ust. 1, ilustrują szkice sytuacyjne nr 1-12, stanowiące załączniki
do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.  Odstępstwo od zakazu dotyczy spożywania napojów alkoholowych zawierających
nie więcej  niż  3,5 % alkoholu w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 w czasie  trwania  imprez



masowych  organizowanych  przez  Gminę  Wyrzysk,  jej  jednostki  organizacyjne  i pomocnicze,
instytucje kultury, stowarzyszenia, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.

2. Odstępstwo  od  zakazu  dotyczy  spożywania  napojów  alkoholowych  zawierających
nie więcej  niż  4,5 % alkoholu w miejscach wymienionych w § 1 ust. 1 w czasie  trwania  imprez
organizowanych  przez  Gminę  Wyrzysk,  jej  jednostki  organizacyjne  i pomocnicze,  instytucje
kultury, stowarzyszenia, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.

3. Odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach wymienionych
w §  1 ust. 1 obowiązuje  na  czas  organizowania  przez  osoby  fizyczne  zamkniętych  imprez
okolicznościowych na podstawie umowy najmu lokalu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Uzasadnienie
do uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie gminy Wyrzysk

Art.  14 ust. 2a  ustawy  z 26  października  1982 r.  o wychowaniu  w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i poz. 2439 oraz
z 2018 r.  poz. 310)  stanowi,  iż  „Zabrania  się  spożywania  napojów  alkoholowych  w miejscach
publicznych  za  wyjątkiem  miejsc  przeznaczonych  do  ich  spożywania  na  miejscu,  w punktach
sprzedaży  tych  napojów”.  Jednocześnie,  na  podstawie  art. 14 ust. 2b  powołanej  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  to  miało
negatywnego  wpływu  na  odpowiednie  kształtowanie  polityki  społecznej  w zakresie
przeciwdziałania  alkoholizmowi,  o której  mowa  w art. 2 ust. 1,  i nie  będzie  zakłócało
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wskazane  w uchwale  budynki  świetlic  i części  terenów  rekreacyjnych,  są  miejscami
organizacji  imprez o różnym charakterze  dla  społeczności  lokalnych jak i szerszej  publiczności.
Ograniczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych do obszaru budynku świetlicy lub
części terenu rekreacyjnego umożliwi pozostałym uczestnikom imprez,  najczęściej  o charakterze
rekreacyjnym, kulturalnym i rodzinnym na swobodne korzystanie z atrakcji przygotowanych przez
organizatorów.  Natomiast  osoby,  które  chcą  spożyć  napoje  alkoholowe  spożywają  je  w
wydzielonym miejscu, nie będąc jednocześnie widoczni na całym terenie trwania imprez.
Odstępstwo  od  zakazu  spożywania  napojów  alkoholowych  dotyczy  jedynie  jednodniowych
trwających kilka godzin wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych organizowanych w budynkach świetlic
wiejskich lub na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w zależności od pogody.

Burmistrz  Wyrzyska wraz z Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ustalili  brzmienie  uchwały,  w wersji  przedłożonej.  Uznano,  że  takie  wyłączenia  budynków
i terenów rekreacyjnych  nie będzie  negatywnie  wpływać  na  odpowiednie  kształtowanie  polityki
społecznej  w zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi,  jak  również  nie będzie  powodowało
zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Część  planowanych  wydarzeń  ma  charakter  imprez  masowych,  a więc  zgodnie  z art. 8a
ustawy  z dnia  20 marca  2009 r.  o bezpieczeństwie  imprez  masowych  (Dz. U.  z 2017 r.,
poz. 1160 z późn.  zm.)  przewiduje  się  jedynie  sprzedawanie,  podawanie  i spożywanie  napojów
alkoholowych  zawierających  nie więcej  niż  3,5%  alkoholu  wyłącznie  w miejscach  do  tego
wyznaczonych.

Jedynie w przypadku wynajęcia świetlicy przez osobę fizyczna na organizację zamkniętej
imprezy  okolicznościowej  istnieje  możliwość  spożywania  napojów  alkoholowych  o zawartości
większej niż 3,5 % alkoholu.

Chcąc  respektować  przepisy  art. 14 ustawy  o wychowaniu  w trzeźwości  zasadnym  jest
podjęcie niniejszej uchwały.


