
UCHWAŁA NR XXXIV/211/2021 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3) i art. 237 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez grupę przedsiębiorców Gminy Iwonicz-Zdrój, dotyczącej 
zmniejszenia opłaty za rok 2021 poprzez zwolnienie z II raty wnoszonej do 31 maja oraz III raty wnoszonej do 
30 września, w przypadku przedsiębiorców wnoszących opłatę za koncesję na sprzedaż alkoholu ratalnie, oraz 
anulowanie 2/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców w całości w terminie do 31 stycznia 2021 r. 
i dokonanie jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez wnoszącego opłatę - Rada Miejska w Iwoniczu-
Zdroju uwzględnia petycję. Proponuje się przedłużyć termin wniesienia opłaty II i III raty za zezwolenie na 
sprzedaż alkoholu do dnia 31 grudnia 2021 r. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 
do powiadomienia zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Uzasadnienie

W dniu 16.03.2021 r. grupa przedsiębiorców Gminy Iwonicz-Zdrój złożyła do Rady Miejskiej w Iwoniczu-
Zdroju petycję w sprawie zmniejszenia, w przypadku przedsiębiorców wnoszących ratalnie, opłaty za
zezwolenie na sprzedaż alkoholu lub anulowania 2/3 pobranej opłaty za 2021 r. w stosunku do
przedsiębiorców, którzy opłatę już wnieśli.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dz.U.
z 2019 r., poz. 2277 z póź.zm) sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub
poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez burmistrza,
właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwolenia w wysokości określonej w art.111 cyt. wyżej ustawy.
Zgodnie z tym przepisem opłatę dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na
rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Natomiast przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani
do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W takim przypadku przedsiębiorca
prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, których roczna wartość sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę
w wysokość 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi
opłatę w wysokości I,4%o ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi opłatę w wysokości
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

W przypadku kiedy u przedsiębiorcy, roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości jak dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność gospodarczą.

Opłata, o której powyżej mowa, jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym
zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,31 maja i 30 września danego roku
kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia

Biorąc pod uwagę rok 2020 oraz stan na dzień 01.03.2021 r. wydano w 2020 r. 25 zezwoleń na sprzedaż
alkoholu poza miejscem sprzedaż piwa, 20 zezwoleń na wino oraz 20 zezwoleń na sprzedaż wódki, zezwoleń
na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży wydano 22 zezwolenia na piwo, 12 zezwoleń na wino i 11 zezwoleń
na wódkę.

Natomiast w roku 2021 do dnia 01.03.2021 r. wydano zezwolenia na sprzedaż poza miejscem sprzedaży
24 na piwo, 19 na wino i 20 na wódkę oraz w miejscu sprzedaży 18 zezwoleń na piwo, 13 zezwoleń na wino
oraz 10 zezwoleń na wódkę.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. wyniosły 239 733,90 zł,
natomiast wpływy za 2021 r. według złożonych przez przedsiębiorców powinny osiągnąć kwotę 215 309,13 zł.

Wpływy z opłaty są przeznaczane w szczegółowości na: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
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alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych, socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, podejmowanie
interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed
sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie
i finansowanie centrów integracji społecznej. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego część strategii
rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanych corocznie przez Radę Gminy.

Wskazane powyżej kwoty pozyskana z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż, alkoholu została
wydatkowana w następujący sposób:

1) dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na zakup aparatury medycznej do
diagnostyki terapii pacjentów w związku z epidemią COVID_l9 w kwocie 20 000,00 zł,

2) wydatkowano środki w wysokości 141 998,55 zł, W ramach tej kwoty utrzymywane były trzy świetlice
młodzieżowe. Ponadto utrzymuje się specjalistów w ramach poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin. Środki są przeznaczone również na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zorganizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin
zagrożonych patologią (dotyczy to okresu nie objętego obostrzeniami pandemicznymi),

3) na zwalczanie narkomanii, wydatkowano kwotę 4 390,00 zł (programy profilaktyki).

Kwota pozostała z rozliczana dochodów i wydatków w roku 2020 (73 345,35 zł) zwiększyła budżet przeciw
działania alkoholizmowi w roku 2021.

W roku 2021 wg stanu na 31 marca 2021 wykonano następujące wydatki:

- wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 36 850,59 zł, cele wydatków podobnie jak
wskazane w punkcie nr 2 w rok 2020,

- na zwalczanie narkomanii, wydatkowano kwotę 2 500,00 zł (programy profilaktyki w jednostkach
oświatowych).

W związku z nowelizacją ustawy .z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm,) od dnia 26 stycznia 2021 r. został
znowelizowany art. 31zzca który obecnie otrzymał brzmienie:

„1.Rada Gminy może w drodze uchwały, zwolnić 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 przedłużyć termin na jej wniesienie.

2.W przypadku, zwolnienia z opłaty, Rada Gminy, w uchwale, o której mowa w ust.1 może przyznać zwrot
określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę:

1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r,;

2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 202l r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w:

1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r,;

2) 2021 r, może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 202I r.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży".
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Petycja grupy przedsiębiorców Gminy Iwonicz-Zdrój została przekazana do rozpatrzenia
i zaopiniowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r.
rozpatrzyła i zaopiniowała ww. petycję. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uznać petycję za
zasadną - przedłużyć termin wniesienia opłaty II i III raty za zwolnienie na sprzedaż alkoholu do dnia 31
grudnia 2021 r.

Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Janusz Litwin

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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