
UCHWAŁA Nr ………
RADY GMINY W BĘDZINIE 
z dnia  28 czerwca  2018 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Będzino za 2017 rok 

Na podstawie art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Będzino za 2017 r. a także sprawozdania 

Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 r. Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Zatwierdza się: 

1) Sprawozdanie finansowe Gminy Będzino za 2017 r. przedłożone w formie: 

a) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 r., 

b) Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, 

c) Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 

jednostek budżetowych 

d) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w 

funduszu jednostek budżetowych. 

2) Sprawozdanie Wójta Gminy Będzino z wykonania budżetu za 2017 r. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA Nr ……………. 
RADY GMINY W BĘDZINIE 
z dnia  28 czerwca  2018 r. 

 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

2017 r. poz.2077 z późn. zm.),  
Po zapoznaniu się ze: 

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017r.; 

2) Sprawozdaniem finansowym Gminy Będzino za 2017 r.; 

3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

4) Informacją o stanie mienia Gminy Będzino; 

5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; 

6) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Rada Gminy Będzino uchwala: 

 

§1 

Udziela się Wójtowi Gminy Będzino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         pr.nr 1 wg pkt 11 porządku obrad  



UCHWAŁA Nr ……………                      
RADY GMINY W BĘDZINIE 
z dnia  28 czerwca  2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok Nr XXXVII/294/17 Rady 
Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
994, z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn.zm.)  
 
 

 

§1 
 

W uchwale nr XXXVII/294/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Będzino na 2018 r wprowadza się następujące zmiany: 
§ 3 otrzymuje brzmienie: 
Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie – 3.000.000,00, który zostanie pokryty 
przychodami z: 
1) emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie – 1.233.794,66 zł, 
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie- 1.525.000,00 zł, 
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 241.205,34 zł. 
 
§ 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
    2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do 

kwoty – 2.758.794,66 zł. 
 
 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          pr. nr 5 
UCHWAŁA NR …… 

RADY GMINY W BĘDZINIE 
 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na 
lata 2012– 2032” 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zm.)  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U z 2018 r. poz. 799) Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. 

Załącznik do Uchwały nr XV/110/12 Rady Gminy Będzino z dnia 3 lutego 2012r. – Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012-2032 zmieniony Uchwałą nr 
XXIX/2011/13 Rady Gminy Będzino z dnia 16 czerwca 2013r., Uchwałą nr XL/282/14 Rady Gminy 
Będzino z dnia 15 kwietnia 2014r.  Uchwałą nr VII/44/15 Rady Gminy Będzino z dnia 28 kwietnia 2015r. 
, Uchwałą nr XIX/146/16 z dnia 16 czerwca 2016 r., Uchwałą nr XXXI/250/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. 
o nazwie „Zestawienie adresowe” otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 
 

§ 3. 
 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          pr. nr 6 
UCHWAŁA NR  / /18 

RADY GMINY W BĘDZINIE 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 
2018-2022 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.994, z późn. zm.), art.87 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2187, z późn. zm.); 
Rada Gminy w Będzinie uchwala co następuje:  
 

§ 1.  

Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami  dla Gminy Będzino na lata 2018-2022 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr.....//Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Będzino na lata 2018-2022. 

Gmina, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Obowiązek sporządzania gminnego 
programu opieki nad zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w  Szczecinie pismem Nr ZN.K.5120.2.2018.KB z 
dnia 30 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniował Gminny program opieki nad zabytkami dla 
Gminy Będzino na lata 2018-2022. 

Przyjęcie niniejszego programu nie tylko zachęci do działań ochronnych i 
edukacyjnych, ale także pozwoli właściwie zadbać o obiekty wymagające opieki. Z 
powyższych względów przyjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.  

 

 



 
                                             pr. nr 7 

UCHWAŁA NR  / /18 
RADY GMINY W BĘDZINIE 
z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 
 

w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Będzino na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 

za lata 2016-2017 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.)  w związku  z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), Rada Gminy w Będzinie uchwala co 
następuje:  
 
 
§ 1. 
Przyjmuje się „ Raport  z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino za lata 2016-
2017”   stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
           pr. nr 9  

UCHWAŁA NR ………. 2018 
RADY GMINY BĘDZINO 

z dnia ……………… 2018 r. 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Będzino 

  
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 ust. 
1 i ust. 7 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, 2245, 
2439; z 2018 r. poz. 159, 310, 650), 
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:  
 
§ 1. Ustala się maksymalną ilość zezwoleń dla Gminy Będzino na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 100 
zezwoleń w tym: 
 
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo                                    - 35  
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)     - 35  
3) powyżej 18% zawartości alkoholu                                                  - 30.  
 
§ 2. Ustala się maksymalna ilość zezwoleń dla Gminy Będzino na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 25 zezwoleń 
w tym: 
 
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo                                     - 15 
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)      -  5 
3) powyżej 18% zawartości alkoholu                                                   -  5 
  
§ 3. W przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa liczby 
określone w § 1 i § 2, zastosowanie ma art. 18 ust. 3b ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
 
§ 4. Tracą moc:  
1) Uchwała Nr XV/115/2004 Rady Gminy Będzino z dnia 20 kwietnia 2004 roku w 
sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z 
wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Będzino przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży               
2) Uchwała Nr XXXV/229/2001 Rady Gminy Będzino z dnia 19 października 2001 roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Będzino przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży.  
 
§ 5. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.  
 
§ 6 Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego. 



 
 
 

                                                             UZASADNIENIE  
 
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie z art. 12 ust. 1 - nakłada na rady gmin obowiązek 

uchwalenia uchwały dotyczącej  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak również do spożycia poza miejscem 

sprzedaży - „rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla:  

1) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy - 

zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

oraz powyżej 18% zawartości alkoholu.  

2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;  

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży”.  

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Natomiast w 

obecnym stanie prawnym limitowana jest liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

uwzględniając zezwolenia na piwo , zezwolenia jednorazowe oraz cateringowe , które w 

dotychczasowym stanie prawnym były wydawane poza limitem.  

W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży dotychczasowy limit określony był na poziomie 45 punktów.  

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę 35 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 35 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, 30 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.  

Natomiast dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży dotychczasowy limit wynosił 10 punktów.  

W projekcie proponujemy liczbę 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz piwa, 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 

18% zawartości alkoholu.   

Minimalne zwiększenie  ilości zezwoleń na piwo podyktowane jest rozwojem urbanistycznym  

terenów przyległych do wybrzeża Morza Bałtyckiego w miejscowości Pleśna oraz  rozbudowa  

osiedla na ternach przyległych do Jeziora Jamno w miejscowości Podamirowo. 

Na terenach tych sprzedawane są działki budowlane z możliwością prowadzenie 

gastronomi , hotelarstwa , agroturystyki i działalności związanej z wypoczynkiem 
i przebywaniem turystów. 

 

 

 

 

 

 



           
          Pr. nr 10 

UCHWAŁA Nr …………z 2018r 
Rady Gminy w Będzinie 

z dnia …………… 2018 r. 

 
w sprawie określenia miejsc publicznych na terenie Gminy Będzino, na których 

wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) i art. 
14 ust. 2b ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, 2245, 
2439; z 2018 r. poz. 159, 310, 650), 
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
następujących miejscach publicznych położonych na terenie Gminy Będzino: 

1. boiska sportowe na terenie Gminy Będzino - w trakcie trwania festynów, 
dożynek i imprez rozrywkowych - opisane w załączniku graficznym nr 1 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały; 

2. tereny otwarte - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych - 
opisane w załączniku graficznym nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały; 

3. tereny zielone - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych - 
opisane w załączniku graficznym nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Alkohol w miejscach publicznych, o których mowa w § 1, można podawać tylko za 
zezwoleniem Wójta Gminy Będzino. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
                                                    UZASADNIENIE 

 

         Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ogłoszona w 

Dzienniku Ustaw nr310 w dniu 6 lutego br. i weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Art. 14 ust. 2a tejże ustawy 

stanowi, że zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc 

przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Jednocześnie, na podstawie 

dodanego art. 14 ust. 2b ustawy rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu 

publicznym na terenie gminy, odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie 

to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o której mowa w art. 2 ust. 1 i nie będzie zakłócało 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Zgodnie z delegacją dla rady gminy zawartą w art. 14 ust. 2b ustawy, projekt uchwały zakłada wprowadzenie na 

terenie gminy Będzino odstępstwa od ustawowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych 

miejscach publicznych. Jako miejsca objęte odstępstwem od zakazu wskazano :boiska sportowe na terenie Gminy 

Będzino - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez rozrywkowych , tereny otwarte - w trakcie trwania 

festynów, dożynek i imprez rozrywkowych ,tereny zielone - w trakcie trwania festynów, dożynek i imprez 

rozrywkowych.  

       Planując realizację imprez plenerowych  

 

chcemy stworzyć mieszkańcom gminy możliwość integracji, kultywowania tradycji  jak również zachowania 

zwyczajów i obyczajów poszczególnych wsi i sołectw oraz zaspokojenie społecznych i kulturalnych potrzeb 

mieszkańców, a także promowanie obszaru gminy.  

Nie ma wątpliwości co do tego, że  wymienione miejsca są miejscami bezpiecznymi. Wszystkie urządzenia 

infrastruktury technicznej na ich terenie, takie jak trybuny, czasowe place zabaw i inne, posiadają wymagane 

prawem certyfikaty i atesty. Są to tereny ogrodzone, co w znacznym stopniu ułatwia utrzymanie porządku 

publicznego.  

 

      Gmina Będzino prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu rozwiązywanie problemów uzależnień w 

społeczności lokalnej oraz posiada  diagnozę w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i 

indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu. Kluczowym aktem prawnym na terenie Gminy Będzino, 

na podstawie którego prowadzona jest realizacja działań zgodnie z kierunkami zawartymi w ustawach jest Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na terenie gminy Będzino uchwalany corocznie 

przez Radę Gminy. 

W świetle już prowadzonych i planowanych działań o charakterze edukacyjnym w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, dopuszczenie spożycia napojów alkoholowych w określonych miejscach nie będzie mieć 

negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Przyczyni się  natomiast  do spełnienia oczekiwań społecznych wobec 

tej przestrzeni. 

Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy, wręcz przeciwnie, pozwoli na pełne i uzasadnione 

wykorzystanie  w/w miejsc dla celów lokalnej społeczności. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



           pr. nr 11 

UCHWAŁA NR ………./18 
RADY GMINY BĘDZINO 

z dnia ……………… 2018 r. 
 

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Będzino, miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz 
art.12 ust. 3 i 5 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, 2245, 
2439; z 2018 r. poz. 159, 310, 650), 
Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 
 
 
§1.1. Określa się ogólnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych  na terenie Gminy Będzino  stanowiąc, że punkty sprzedaży  
napojów alkoholowych  nie mogą być zlokalizowane  na działkach połączonych 
wspólną granicą  na której posadowione są następujące obiekty chronione: 
1/ przedszkola i żłobki 
2/szkoły  wraz z przyległym ogrodzonym  placem szkolnym i boiskiem sportowym 
3/ obiekty kultu religijnego 
4/ obiekty sportowe 
5/ place zabaw dla dzieci 
 
§2.  Dopuszcza się po udokumentowaniu przez przedsiębiorcę  i po uzyskaniu opinii  
właściwej terenowo jednostki pomocniczej gminy , odstąpienie od wymogów 
określonych w §1 ust.1 w odniesieniu do: 
1/  obszaru położonego w obrębie nadbrzeża Morza Bałtyckiego w miejscowości 
Pleśna 
2/ terenów  rekreacyjnych przyległych do J. Jamno w miejscowości Podamirowo 
3/  placówek posiadających zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych  wydane  
dla przedsiębiorców  kontynuujących działalność  gospodarczą ,  jeżeli w okresie 
ważności tych zezwoleń  powstały obiekty  chronione , o których mowa  w §1 ust.1 
4/ przedsiębiorców  prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych  w oparciu o 
zezwolenia wydane przez ministra ds. gospodarki oraz marszałka województwa, o ile 
przedsiębiorca  przedstawi zgodę  zarządzających obiektami chronionymi  
wymienionymi  w §1 ust.1, zlokalizowanymi  na działce  graniczącej  z punktem 
sprzedaży alkoholu.  
 
§3.  Dopuszcza się , po spełnieniu  wymogów określonych innymi przepisami  prawa  
sprzedaż napojów alkoholowych  w ogródkach kawiarnianych 
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 
 
§5  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 



 
 
                                                            UZASADNIENIE 

 
W dniu 10 stycznia 2018r  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie  imprez masowych  
(Dz.U. z 2018r poz.310). Znowelizowania ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  weszła w życie  z dniem 9 marca 2018r. Powyższe 
wiąże się z koniecznością  podjęcia przez Radę Gminy w Będzinie  , w terminie 6 

miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowych uchwał określających 
maksymalną liczbę zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie 
Gminy Będzino  oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych , do czego obliguje Radę Gminy Będzino treść 
art.4 nowelizacji ustawy. 

 
Do czasu wejścia nowelizacji Gmina Będzino nie podejmowała uchwały dotyczącej 
zasad usytuowania  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 
Zgodnie z art.12 ust.3 w aktualnym brzmieniu ustawy z dnia 26 października 1982r 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ.U. 
z 2016r poz. 487, z późn. zm.) Rada Gminy ustala , w drodze uchwały , zasady 

usytuowania na ternie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych . Stosownie do postanowień art. 13 ust. 5 przedmiotowej ustawy  
Rada Gminy przed podjęciem uchwały , zasięga opinii jednostki pomocniczej 

gminy. 
W dniu 17 maja  2018 r Urząd Gminy w Będzinie zwrócił się do jednostek 

pomocniczych Gminy Będzino  z prośbą o wyrażenie opinii m.in. na temat treści 
podejmowanej  uchwały  w zakresie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych.  

 
 Z nadesłanych wówczas odpowiedzi  wynikało ……………… że za treścią w/w uchwały 

opowiedziało się………………………………………………………………………………………. 
Sołectwo ……………………………………………. zaproponowało wpisanie do miejsc 
chronionych …………………………………………….. itd. 

Za dodaniem zmian w proponowanych  zasadach  usytuowania punktów sprzedaży  
alkoholu opowiedziało  się sołectwo …………… uzasadniając 

propozycję ………………………………… 
 
W dniu 24 maja 2018 r  Wójt Gminy  Będzino zwrócił się do wszystkich jednostek 

pomocniczych gminy  o wyrażenie opinii  na temat proponowanej regulacji ochrony 
miejsc szczególnych na terenie gminy. 

Stosownie do treści art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982  o 
wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  regulacje dotyczące 
zasad  usytuowania  punktów sprzedaży napojów alkoholowych uwzględniają 

postanowienia gminnych programów  profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych. Jednym z ośmiu celów Gminnego  Programu  Rozwiązywania 

Problemów  Uzależnień   w Gminie Będzino z dnia 15 stycznia 2018r (rozdział 3 – 
Cele programu pkt. 2 i 6)  jest  podwyższanie poziomu wiedzy  o szkodliwości 
nadużywania alkoholu  i innych substancji  psychoaktywnych  , oraz  kształtowanie 

postaw preferujących trzeźwość.  Cele te mają  być realizowane  poprzez 



organizowanie imprez bezalkoholowych , ograniczenie dostępu do alkoholu oraz 

organizacji  szkolenia  dla sprzedawców alkoholi. 
 

 Z opracowanej Diagnozy Problemów Uzależnień dla Gminy Będzino (2018r) 
wynika , że 38 % respondentów uznało problem nadużywania alkoholu za bardzo 
poważny a 18%  za poważny. Mieszkańcy Gminy Będzino najczęściej sięgają po 

alkohol  sprzedawany poza miejscem sprzedaży i to głównie sklepy stają się 
powodem problemów związanych z wypadkami , przemocą i problemami 

rodzinnymi. Dlatego działalność  gospodarcza dotycząca sprzedaży  napojów 
alkoholowych wymaga od władz gminy szczególnej uwagi.  
Treść  uchwały , regulującej zasady usytuowania punktów sprzedaży  napojów 

alkoholowych wskazuje miejsca i obiekty  przebywania osób nieletnich , miejsca 
kultu religijnego , uprawiania sportu i rekreacji  - miejsca  dla , których Rada Gminy 

w Będzinie  wyraża troskę o wychowawczy i  zgodny z zasadami społecznymi cel. 
Przedmiotowa regulacja  podejmowanej uchwały nie powoduje dla Gminy Będzino 
obciążeń finansowych.. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 



          pr. nr 12 

UCHWAŁA  Nr………                                                              

RADY  GMINY W BĘDZINIE                                  

z dnia ... 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 

 

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; poz. 1000), w związku 

z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862; z 2018 r. poz. 

152) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908; z 2011 r. Nr 207 poz. 1230; z 2013 r. poz. 829) 
 

Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

 

 

§  1. 

 

Uchwala się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.    

§ 2. 

 

Traci moc uchwała Nr XXIV/187/16 Rady Gminy w Będzinie z dnia 25 listopada 

2016 roku (Dz. U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 19) w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               Załącznik do uchwały Nr  …………… 

                                                                                                                                    Rady Gminy Będzino 

                                                                                                          z dnia 

 

 
STATUT 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 

 
Rozdział 1 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

  § 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, zwana dalej Biblioteką, działa w celu zachowania dziedzictwa 

narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów nauki i kultury polskiej i światowej.  

  2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której Organizatorem jest 

Gmina Będzino. Podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. 

  § 2. Siedzibą Biblioteki jest Będzino, a terenem działania Biblioteki Gmina Będzino. 

  § 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie. 

 

    Rozdział 2 

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI 

 

  § 4. 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, 

wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury  

i nauki. 

   2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, w tym: 

      a) księgozbioru: literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci, literatura naukowa  

i popularnonaukowa, wydawnictwa informacyjne, 

b) czasopism, 

c) zbiorów specjalnych, 

2)udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczenie 

międzybibliotecznych, 

3)pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie bibliografii regionalnej, 

a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i 

gospodarczy regionu, 

4) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych, 

5) koordynacja działalności Filii i Punktów Bibliotecznych na terenie Gminy w zakresie udostępniania zbiorów, 

6) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, 

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa  

i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Będzino, 

8) działalność wystawiennicza, 

9) podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych przez Bibliotekę celów. 

 

Rozdział 3 

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA 

 

  § 5. 1. Biblioteką zarządza i reprezentują ją na zewnątrz Dyrektor. 

  2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Będzino na zasadach i w trybie określonym w odrębnych 

przepisach. 

  3. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności: 

1) wykonywanie funkcji pracodawcy – kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Bibliotece 

pracowników, 

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywania podziału zadań między poszczególnymi działami  

i samodzielnymi stanowiskami pracy, 

3) gospodarowanie środkami finansowymi, 

4) gospodarowanie mieniem, 

5) przekładanie Organizatorowi planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji. 

  § 6. 1. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych  

i kulturalno-edukacyjnych użytkowników. W skład Biblioteki wchodzą: 

1) Biblioteka Główna, Będzino 21, 



2) Filia Biblioteczna, Dobrzyca 62, 

3) Filia Biblioteczna, Mścice, ul. Południowa 11, 

4) Filia Biblioteczna, Tymień 45 A, 

  2. W zakresie działalności filii mieści się przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 

rozwijaniu czytelnictwa, zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz organizowanie i prowadzenie 

różnorodnych form działalności kulturalno-edukacyjnej. 

3. Przy Bibliotece  i jej filiach mogą działać Punkty Biblioteczne, Koła Przyjaciół Bibliotek, towarzystwa  

i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  § 7. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po 

zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Będzino. 

 

Rozdział 4 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI 

 

  § 8. Biblioteka gospodaruje przydzieloną  i nabyta częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę 

finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

  § 9. Działalność finansowa Biblioteki prowadzona jest na podstawie planu finansowego ustalonego przez 

Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 

  § 10. 1. Źródłami finansowania Biblioteki są: 

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora, 

2) dotacje celowe z budżetu państwa, 

3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 

4) inne źródła. 

  2. Źródłami finansowania Biblioteki mogą być opłaty wskazane w art. 14 ust. 2  ustawy  z 27 czerwca 1997 r.  

o bibliotekach (Dz. U. Nr 85. poz. 539 z późniejszymi zmianami). 

  § 11. Do składanie w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw  i obowiązków finansowych wymagane 

jest współdziałanie dwóch osób – Dyrektora Biblioteki i Głównego Księgowego lub osób przez nich 

upoważnionych. 

 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

   §12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz ustawy  z 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908; z 2013 r. poz. 829). 

  § 13. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według wzoru: „Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie,  

76-037 Będzino 21”. 

   § 14. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

 

 


