
§PRA\ryoZDANIE
z konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwo\ęń na sprzedń
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedńy tych napojów na terenie miasta
Radomska.

1 . Przedmiot konsultacji.
Napodstawieart.5aust. 1i2ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnym(tj.: Dz.U.
z 20t7 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 5 ust. 2 pkt 3 Ustawy o o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2018 poz. 450, poz. 650) oraz na podstawie
uchwały NR LXIV/483/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dńa 12 pńdziernika 2010 roku
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dńa 24 kwietnia2}}3 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących dzińalności statutowej tych organizacji oraz pĄektów współpracy przęprowadzono
konsultację projektu uchwaĘ dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezłvoleń na sprzedń
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta
Radomska.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Orgarizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku
publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie miasta Radomska.

3. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.

4. Forma konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono poprzęz zamieszczęnie projektu uchwały na stronie intemetowej
Urzędu Miasta Radomska, w Biule§łrie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Radomska.

5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultĘi był Kierownik Centrum
Aktywności Społecznej.

6. Uwagi do projektu uchwały należŃo zgjaszac w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu
Miasta Radomska. W wyznaczonym terminie orgańzacje pozarządowe i podmioty wymienione w
art.3 ust.3 ustawy o dzińalności pożytku publicznego i wolontariacie nie zgłosiĘ żadnychuwag do
projektu.

Sprawozdanie sporządzono 29 maja 2018 r.
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