
Końskowola, dnia 12 kwietnia 2019 r. 

RAPORT 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwal rady 
Gminy Końskowola wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Wójt Gminy Końskowola zarządzeniem nr 36/0 /2019 z dnia 28 marca 2019 r. postanowił o 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał: 

li w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Końskowola 

2/ w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Końskowola 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zostało podane do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Końskowola 
pod adresem http://konskowola.info.pl/ na stronie BIP Urzędu Gminy Końskowola 

https://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ a także poprzez zamieszczenie na tablicy 
informacyjnej w budynku urzędu gminy oraz przesłane pocztą lub doręczone organizacjom 
pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). 

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał Rady Gminy Końskowola 
li w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Końskowola 

2/ w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Końskowola 
Konsultacje odbyły się w terminie od 29.03.2019 r. do 11.04.2019 r. i prowadzone były 
w formie ankietowej z wykorzystaniem wzoru ankiety stanowiącego załącznik nr 1 do 
zarządzenia nr 36/0/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz w formie otwartego spotkania z 
organizacjami pozarządowymi w dniu 11.04.2019 r. godz. 10:00. 

Ankieta stanowiąca załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Końskowola zawierała 
propozycje zmian zapisów w uchwałach. 

W konsultacjach społecznych w formie spotkania z dnia 11.04.2019 r. wzięło udział 
dwoje przedstawicieli organizacji pozarządowych: jeden przedstawiciel Końskowolskiego 
Towarzystwa Społeczno-Regionalnego oraz jeden przedstawiciel Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe Nr 5 w Końskowoli. 

Żaden z przedstawicieli nie zgłosił uwag do projektów zaproponowanych uchwał. 

W terminie konsultacji nie wpłynęły również żadne ankiety od innych podmiotów. 

~ b.· k. 
Stanisław UUI\' zows i 


