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Protokół nr 52/2018 

Komisja ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

5 września 2018r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (projekt 8). 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Santok (projekt 9). 

5. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner o godz. 10
00 

dokonał otwarcia posiedzenia 

witając wszystkich przybyłych i stwierdzając quorum. Komisja uczestniczyła w pełnym  3 

osobowym składzie. Spoza Komisji udział wzięli: Skarbnik Gminy Andrzej Szymczak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Komisja w drodze głosowania przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie – 3 

głosami za.  

 

Ad. 3 

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży 

 i podawania napojów alkoholowych omówiła Pani Inspektor ds. obsługi Rady Gminy 

Joanna Krystosik.  

 

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

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znowelizowana ustawa o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. 

Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Santok, w terminie 

6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, nowej uchwały określającej zasady usytuowania 

na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe 

zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu określa uchwała Nr V/28/2007 

Rady Gminy Santok z dnia 22 lipca 2007 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy 

Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie 

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

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady 

usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy rada gminy przed podjęciem 

uchwały, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy, co zostało uczynione.  
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Komisja wniosła zastrzeżenia do paragrafu 2 ust. 2 oraz paragrafu 3 uchwały w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Komisja wyraziła obawę o to, czy Rada ma kompetencje, takiego ograniczania 

przedsiębiorców i poprosiła o opinię prawną w tym zakresie. 

 

 

Ad. 4  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Santok omówiła Pani Inspektor ds. obsługi Rady Gminy 

Joanna Krystosik, która poinformował, iż tak jak w przypadku uchwały w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Santok miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

przedmiotową uchwałę należy także podjąć w wyniku znowelizowanej ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponad to projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie jednostki pomocnicze gminy (sołectwa). Różnica 

przedłożonej uchwały w stosunku do obecnie obowiązującej jest m.in. taka, iż dotychczas 

określone były limity na punkty sprzedaży oddzielnie na punkty sprzedaży do spożycia  

w miejscu sprzedaży oraz punkty sprzedaży do spożycia poza miejscem sprzedaży. Natomiast 

w przedmiotowej uchwale określa się limity dla każdego rodzaju zezwolenia dla punktów 

sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży oraz punktów sprzedaży do spożycia poza 

miejscem sprzedaży. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, ile jest punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie gminy Santok oraz jakie posiadają rodzaje zezwoleń. 

 

Pani Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik oznajmiła, iż przygotuje 

pisemną odpowiedz dla Radnej. 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, czy wyznaczone limity na punkty 

sprzedaży są zależne od ilości mieszkańców. 

 

Pani Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Joanna Krystosik oznajmiła, iż wyznaczone 

limity były określone na podstawie dotychczasowej uchwały, niezależnie od ilości 

mieszkańców, wskazane limity są jedynie propozycją.  

 

 

Przewodniczący Komisji poddał uchwałę pod głosowanie: 

Opinia Komisji 

Komisja w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała uchwałę jednogłośnie – 3 głosami 

za. 

 

Ad. 5 

Podczas omawiania pkt 5 porządku obrad tj. Informacje, zapytania, wolne wnioski głos 

zabrali: 
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Radny Jerzy Stępień poprosił o informację na temat uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Santok, ul. Gorzowska 19 dla dotychczasowego Najemcy, 

która została umieszczona w porządku obrad na sesję.  

 

Skarbnik poinformował, iż dyskusja na temat przedmiotowej uchwały na Komisji 

Budżetowej była ożywiona, gdyż zdania odnośnie zasadności uchwały były podzielone. 

Części członków komisji uważała, iż nie powinno się doprowadzać do współwłasności  

w lokalach komunalnych. Jednak uchwała będzie zdjęta z porządku obrad, ponieważ 

Przewodniczący Komisji zwrócił się ze słusznym pytaniem, czy gmina może sprzedać lokal, 

który był objęty remontem w ramach termomodernizacji.  
 

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem o zasadność sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej położonej w obrębie Santok – dz. Nr 237,  która będzie przedmiotem obrad 

na Sesji.  

 

Radny Jerzy Stępień oznajmił, iż na Komisji Budżetowej Pani Kierownik RGKROŚ Halina 

Garczyńska uzasadniała sprzedaż koniecznością wykonania planu budżetowego.   

 

Skarbnik dodał, iż gmina nie ma zamiaru zagospodarowania tego terenu.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, jaka była opinia Komisji Budżetowej  

do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Santok 

– dz. Nr 237. 

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Radna Krystyna Rajczyk zwróciła się z pytaniem, kiedy planowane jest zakończenie 

remontu drogi powiatowej w Wawrowie.  

 

Skarbnik udzielił odpowiedzi, iż nie posiada umowy z wykonawcą, a jedynie porozumienie  

z powiatem, a końcowym terminem na rozliczenie się z powiatem w porozumieniu jest 30 

listopad.  

 

Ad. 6 

Przewodniczący Komisji Ireneusz Kucner w związku z wyczerpaniem porządku 

posiedzenia, zamknął o godz. 11
15

 posiedzenie Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

 

 

Protokolant        Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik             Ireneusz Kucner 

 

 


