
ZARZĄDZENIE NR 38/2018
WÓJTA GMINY MOKRSKO

z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 i 1000) oraz Uchwały Nr XLIX/288/14 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 września 2014 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mokrsko zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko.

§ 2. 1. W konsultacjach biorą udział mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Mokrsko.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 20 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.

§ 3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców, o których mowa w § 2 ust. 1,                    
w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków odnośnie:

1) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych                      
z uwzględnieniem rodzaju miejsc ich sprzedaży, wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia                             
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.                      
z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko, stanowiącego załącznik nr 2 do 
zarządzenia oraz wyrażeniu swojej opinii na jego temat.

2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 oraz formularz konsultacji zostanie zamieszczony od dnia 
13 lipca 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mokrsko, w BIP, na tablicy ogłoszeń                    
w Urzędzie Gminy, w sołectwach, a także w Sekretariacie .

3. Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 1500  
w sekretariacie Urzędu Gminy Mokrsko lub przesłać mailem na adres: urzad@mokrsko.pl. 

§ 5. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Mokrsko oraz na stronie internetowej i w BIP, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich 
zakończenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniam podpisania.

 

Wójt Gminy

Tomasz Kącki



Załącznik do zarządzenia Nr 38/2018

Wójta Gminy Mokrsko

z dnia 11 lipca 2018 r.

Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko

Lp. Stan zapisu w projekcie uchwały 
wraz z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana 
(konkretny sugerowany zapis 

paragrafu i punktu)
Uzasadnienie

Imię i nazwisko mieszkańca …………………………………………..

Data wypełnienia formularza ………………………………………….




