
Projekt 
 
z dnia  9 kwietnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .../XXIX/2021 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłaty za koncesje na alkohol. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Praszce uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

1. Wniosek z dnia 10.03.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za koncesje na alkohol uznaje za 
bezzasadny. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia Wnioskodawcy o sposobie 
rozpatrzenia wniosku. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr .../XXIX/2021 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

 W dniu 10.03.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Praszce wpłynął wniosek w sprawie zwolnienia z opłaty 
za koncesje na alkohol. Wniosek został przekazany na poszczególne posiedzenia Komisji, 
a w szczególności do zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji uchwała z dnia 25.03.2021 r. zaopiniowała w/w wniosek za bezzasadny. 

W Gminie Praszka brak uchwały podjętej na podstawie art. 31 zzca ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020r., poz. 1842 tj. ze zm.) zwalniającej z opłaty, o której 
mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużającej termin na jej wniesienie.
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