
        Zarządzenie  Nr 179/2020
         Prezydenta Miasta Kalisza

       z dnia 1 kwietnia 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  Regulaminu  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kaliszu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z  2019  r.  poz.  506 z  późn.  zm.)  i  art.  41  ust.  3  ustawy z  dnia  26  października  1982  r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2277
z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W załączniku  do  zarządzenia  Nr  38/2017  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  11  stycznia
2017 r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kaliszu wprowadza się następujące zmiany:

1)  w treści  Regulaminu  wyrazy  „Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu”  zastępuje  się  wyrazami
„Urzędu Miasta Kalisza”.,

2)  w treści  Regulaminu  wyrazy „Rady Miejskiej  Kalisza”  zastępuje  się  wyrazami  „Rady
Miasta Kalisza”.,

3) w § 2 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  opiniowanie  wniosków o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  w
zakresie  zgodności  lokalizacji  punktu  z  uchwałą  Rady  Miasta  Kalisza  określającą
maksymalną  liczbę  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży tych napojów alkoholowych na terenie Kalisza”.,

4) w § 3:
- dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6.  W przypadku  braku  możliwości  zaopiniowania  wniosków  o  zezwolenia  na  sprzedaż
napojów  alkoholowych  w  zakresie  zgodności  lokalizacji  punktu  z  uchwałą  Rady  Miasta
Kalisza na posiedzeniu Komisji związanego z zagrożeniem epidemiologicznym lub stanem
klęski  żywiołowej  dopuszcza  się  możliwość  głosowania  w  trybie  obiegowym  za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej”.,

- dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7.  Dla  ważności  głosowania  za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej
niezbędne jest wzięcie w nim udziału przynajmniej połowy członków Komisji”.,

- dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8.  Z  głosowania   za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej  sporządza  się
protokół,  który  podpisuje  Przewodniczący  lub  Wiceprzewodniczący  Komisji.  Protokół
zostaje przyjęty na najbliższym posiedzeniu Komisji”.,

5) w § 4:
- ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  zwoływanie  posiedzeń  Komisji  w porozumienie  z  wiceprezydentem,  o którym mowa
w § 1 ust.3 oraz jeżeli zachodzi taka konieczność wyznaczanie terminu  głosowania w trybie
obiegowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ”.,



- w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7)  zatwierdza  plan  kontroli  przedsiębiorców,  którzy  korzystają  z  zezwoleń  na  sprzedaż
napojów alkoholowych”.,

6) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Opinie  w  zakresie  zgodności  lokalizacji  punktu  z  uchwałą  Rady  Miasta  Kalisza
określającą  maksymalną  liczbę  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  zasad
usytuowania  miejsc  sprzedaży  tych  napojów  alkoholowych  na  terenie  Kalisza  Komisja
wydaje  w  formie  postanowień,  które  podpisuje  w  jej  imieniu  Przewodniczący  lub
Wiceprzewodniczący”.,

7) w § 6:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, stosownie do postanowień
ustawy oraz ustawy prawo przedsiębiorców, winna obejmować w szczególności:

1) przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w ustawie tj. sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod
zastaw,

2) powtarzające  się  w miejscu  sprzedaży  lub  najbliższej  okolicy,  zakłócenia  porządku
publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę,

3) wprowadzanie  do  sprzedaży  napojów  alkoholowych  pochodzących  z  nielegalnych
źródeł,

4) przestrzeganie  warunków  określonych  w  zezwoleniu  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych:
a) posiadanie aktualnego zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi,
b) wniesienie stosownej opłaty,
c) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5) przestrzeganie  przepisów  o  dozwolonych  formach  reklamy  i  promocji  napojów
alkoholowych,

6) realizację  obowiązku  umieszczania  w  kontrolowanych  placówkach  informacji  o
szkodliwości spożywania alkoholu.”, 

- w ust 2. dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3)  zgodność  lokalizacji  punktu  sprzedaży  z  uchwałą  Rady  Miasta  Kalisza  określającą
maksymalną  liczbę  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych  oraz  zasad  usytuowania
miejsc sprzedaży tych napojów alkoholowych na terenie Kalisza”.,

8) w § 7:
-  ust.  2  otrzymuje  brzmienie:  „2.  Kontrole  przeprowadzane  są  zgodnie  z  zarządzeniem
Nr 101/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia procedury
kontroli  przestrzegania  zasad  i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych oraz z planem kontroli zatwierdzonym przez Przewodniczącego Komisji”.,

-  ust.  3  otrzymuje  brzmienie:  „3.  Każdy  członek  zespołu  kontrolującego  musi  posiadać
aktualne  upoważnienie  do  przeprowadzania  kontroli.  Upoważnienie  każdorazowo  wydaje
Prezydent Miasta Kalisza”.

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają  bez zmian.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 3

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  Wiceprezydentowi
Miasta Kalisza.

2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Spraw  Społecznych
i Mieszkaniowych Urzędu Miasta.

§ 4.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


