
Protokół z, przepy owadzonych kons ultacj i społecznych
Projektu uchwaĘ Rady Miejskiej Wodzisławia ŚIąskiego sprawie odstępstwa od,zakazu

spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Protokoł zprzeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie zuchwałą Nr LIl504/10 z dnia 28 paźdzternika 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania
z organtzacjamt pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2013 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1, Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania
napoj ów alkoholowych w miej scach public zny ch.

2, Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organtzacje pozarząd,owe
ipodmioty wymienione w aft.3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia2013 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącę działalność statutową na terenie Miasta Wodzisławia
Sląskiego.

3, Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr LIl504lI0 Rady Miejskiej
Wodzisławia Sląskiego z dnia 28 pńdziernit<a ZOtO r., poprzęz zarnięszczenie projektu,rct-ały na
stronie internetowej Miasta Wodzisławia Sląskiego w zakładcę NGO oTaz w niutótynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji byŁ Wydztał Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Sląskiego. Konsultacje odbyły ,ię * terminie od dnia
23 kwiętnia2019 r. do dnia 6 maja20l9 r.

5. Opinie i uwagi należało składać w formie pisemnej, popuez Biuro Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Wodzisławia Sląskiego, do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich iub przesłac drogą
elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

6. W wyniku konsultacji wniesiono:
a) protest mieszkańców przeciwko podjęciu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu

spozywania napoj ów alkoholowych w miej scach public zny ch,
b) negatywną opinię do projektu uchwały organizacji FENIX PsychoterapialJzalężnień

Spółka z o.o., Wodzisław Sląski ul. Pośpiecha 1A
c) negatywną opinię do projektu uchwały organizacji Fundacja FENIKS-Powstań do życta,

Wodzisław Śląski ul. Pośpiecha 1A
d) list otwarty Stowarzyszenia Wodzisław 2.0 z sugestią wycofania jej spod głosowania i

wYkorzystanie e-voitingu do wyznaczęnia strefy w miejscu wskazanym przęz
mieszkńców


