
Zarządzenie nr 83/2018 

Wójta Gminy Cisek 

z dnia 16 października 2018 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy 

Cisek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

 

 Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 w związku z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 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, poz. 650 i poz. 1669) 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Cisek 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

§ 2. Konsultacje odbędą się w dniach od 16 do 26 października 2018 roku.  

§ 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Cisek . Konsultacje będą miały 

zasięg gminny.   

§ 4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Cisek. 

§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania opinii lub propozycji, poprzez 

składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub 

przesyłanych drogą elektroniczną, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego  

stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Projekt uchwały dostępny będzie: 

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.  

2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek www.cisek.pl. 

3. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cisek bip.cisek.pl. 

4. Na tablicy ogłoszeń we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy Cisek. 

§ 7.  Opinie i propozycje, o których mowa w § 5 można składać :  

1. Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Cisek;  

2. Listownie na adres : Urząd Gminy Cisek ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek: 

„Konsultacje projektu uchwały” ,  

3. W formie elektronicznej na adres info@cisek.pl 

§ 8.   Wyjaśnienia będą udzielane przez pracownika merytorycznego Inspektora Obsługi Biura 

Rady Gminy, pok. Nr 32, w terminie o którym mowa w § 2., w dni robocze w godzinach 9.00-

14.00, w siedzibie UG, lub pod nr telefonu 77-4871159.  

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 


