Zezwolenia na sprzedaż detaliczną
napojów alkoholowych wydawane na
podstawie przepisów ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487).
Procedury związane z udzielaniem,
cof aniem i wygaszaniem zezwoleń;
Jacek Jaremko
Cel szkolenia:
Ostatnia szeroka nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016r. poz. 487) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016r.,
a dotyczyła przypadków wygaśnięcia zezwolenia na skutek
nieterminowego złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych oraz opłaty za korzystanie z zezwolenia,
wprowadzając rozwiązanie łagodzące skutki określonych zaniechań
ze strony przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych.
Sejm RP w dniu 10 stycznia 2018r. uchwalił kolejną zmianę ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której
celem jest stworzenie dla gminy nowych możliwości reglamentacji
i ograniczania sprzedaży napojów alkoholowych. Ustawa ta zmienia
także niektóre kwestie związane z procedurą wydawania zezwoleń.
Prowadzone są także kolejne prace nad następnymi regulacjami
zmieniającymi zasady sprzedaży napojów alkoholowych, tryb
uzyskiwania zezwoleń oraz procedurę cofania zezwoleń.
Zadaniem szkolenia, obejmującego całość zagadnień związanych
z zezwoleniami na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, jest
uporządkowanie informacji wynikających z doświadczeń związanych
ze stosowaniem przepisów znowelizowanych z dniem 1 stycznia
2016r. przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych uregulowań.

Program szkolenia:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2016r. poz. 487) – zmiany w regulacjach prawnych.
2. Zasady ogólne formułowane przez ustawę.
3. Zadania własne gmin w zakresie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminne
komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Punkty sprzedaży detalicznej napojów

Wykładowca:
Jacek Jaremko
- prawnik, praktyk oraz
urzędnik, etatowy członek
Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Rzeszowie

Termin i miejsce:
26 lutego 2018 r. (Pn),
godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")

Cena:
200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia
przez BETAKOM

alkoholowych i ich organizacja.
5. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
6. Określanie przez gminę liczby punktów sprzedaży
napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.
7. Zasady reklamy i promocji napojów alkoholowych.
8. Zakazy sprzedaży napojów alkoholowych; miejsca
objęte zakazem oraz zakazy o charakterze
podmiotowym.
9. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania
zezwolenia.
10. Współdziałanie z gminną komisją rozwiązywania
problemów alkoholowych w ramach procedury
wydawania zezwolenia.
11. Decyzja administracyjna w sprawie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
12. Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
13. Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
14. Zezwolenia jednorazowe.
15. Kontrola działalności gospodarczej w zakresie
sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.
16. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego po zmianach wprowadzonych z
dniem 1 czerwca 2017r. w procedurze udzielania,
cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż detaliczną
napojów alkoholowych.
17. Podsumowanie i sprawy indywidualne.

