UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński odstępstw od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Na podstawie art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2018. poz. 2137) uchwala się, co następuje:

w trzeźwości

§ 1. W uchwale Nr XLII/ 325/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie
ustalenia na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 1 dodaje się punkt 12, który otrzymuje brzmienie:
„ 12) budynek Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim - wyłącznie w przypadku organizacji imprez na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Dyrektora Zespołu Szkół oraz Rady Rodziców
Zespołu Szkół – po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Zespołu Szkół. Imprezy muszą spełniać
następujące warunki:
- odbywać się będą w czasie wolnym od nauki i poza godzinami pracy szkoły,
- do terenu obiektu szkolnego w czasie trwania imprezy nie będą miały dostępu osoby niepełnoletnie,
- zorganizowana impreza w żaden inny sposób nie będzie kolidować z realizacją programu oświatowego
i wychowawczego Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.
- organizacja imprezy na terenie Radzynia Chełmińskiego w innym miejscu niż Zespół Szkół byłaby
niemożliwa lub utrudniona.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie
Delegacja ustawowa, zawarta w art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 z późn. zm.), upoważnia Radę Miejską Radzynia
Chełmińskiego do wydania aktu prawa miejscowego, wprowadzającego w określonym miejscu publicznym na
terenie gminy - odstępstwo od generalnego zakazu spożywania alkoholu, o którym mowa w art. 14 ust. 2a ww.
ustawy. Prawo to przysługujące Radzie Miejskiej - po konsultacjach z mieszkańcami oraz Gminną Komisją ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zostało wykorzystane z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców
potrzeby w tym zakresie. Na wniosek Rady Rodziców Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, a także po
uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim – postanowiono dodać jeszcze
jeden wyjątek od zakazu spożywania alkoholu w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Wyjątek ten jest jednak
ściśle obwarowany warunkami, które muszą zostać spełnione aby to odstępstwo mogło funkcjonować i nie miało
negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi oraz nie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prawo do organizacji imprez na terenie
Zespołu Szkół będzie miał wyłącznie Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Dyrektor Zespołu Szkół
w Radzyniu Chełmińskim oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim – po uzyskaniu
pozytywnej opinii Dyrektora Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
w obecnej chwili nie posiada żadnej sali z dostępem do kuchni umożliwiającej organizację imprezy kulturalnej dla
większej ilości osób. Wprowadzenie takiego odstępstwa ma na celu wykorzystanie dostępnej infrastruktury
szkolnej i umożliwienie Dyrektorowi Zespołu Szkół organizacji imprez zakładowych, takich jak Dzień Edukacji
Narodowej, Radzie Rodziców – zwyczajowo przyjętych bali karnawałowych, z których cały dochód przeznaczany
jest na działalność Rady Rodziców w Zespole Szkół, a Burmistrzowi – organizację spotkań podyktowanych
interesem społecznym.
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