Projekt
z dnia 23 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021
RADY GMINY CISEK
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty wniesionej przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
na terenie gminy Cisek w 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 31 zzca ust. 1 i ust. 2 pkt 2 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), Rada Gminy Cisek uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Cisek z II i III raty opłaty, o której mowa w art. 111
ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
należnej w 2021 roku.
§ 2. Zwraca się 2/3 opłaty pobranej w 2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, wniesionej jednorazowo przez przedsiębiorców w terminie do
31 stycznia 2021r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Uzasadnienie
W dniu 26 stycznia 2021r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, dająca radom gminy możliwość zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych właścicieli lokali gastronomicznych w roku 2021 lub
przedłużenia terminu na wniesienie opłaty. Decyzja o zwolnieniu z opłaty lub przedłużeniu terminu zależy od
uznania organu gminy.
Wprowadzone 13 marca oraz 23 października 2020 roku obostrzenia związane z epidemią COVID-19
spowodowały zamknięcie lokali gastronomicznych na terenie całego kraju w okresie od 14 marca do 18 maja
2020 roku oraz od 24 października do odwołania. Dozwolona jest jedynie sprzedaż napojów (z wyjątkiem
alkoholu) i posiłków na wynos. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe mają obowiązek uiścić opłatę za korzystanie
z zezwoleń w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września każdego roku.
Sytuacja finansowa przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne jest bardzo trudna, nie generują
dochodów, a muszą ponosić koszty. Na 2021 rok w Gminie Cisek zaplanowano dochody z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł. Wejście w życie uchwały zwalniającej
właścicieli lokali gastronomicznych z 2/3 opłaty rocznej spowoduje zmniejszenie dochodów gminy o ok.
660,00 zł.
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