
Protokół Nr 3/2019 

z posiedzenia Komisji Skarg. Wniosków i Petycji 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

 Dnia 11 lipca 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,                 

w którym udział wzięli jej członkowie oraz przewodnicząca rady.  

Posiedzenie otworzył przewodniczący  komisji, który przywitał obecnych po czym 

przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Wydanie opinii w sprawie wniosku o zmianę uchwały Nr XXII/203/18 Rady Gminy 

Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubanie. 

3.Sprawy bieżące. 

4.Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

 Przewodniczący komisji przypomniał, iż wniosek dotyczy zmiany § 2 stosownej 

uchwały, w którym mowa o zasadach usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. 

Wnioskujący występuje  o zmniejszenie odległości do  40 m dla punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.  

 

 Przewodniczący komisji przedstawił opinie uzyskane w przedmiotowej sprawie od 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubaniu, Ks. Marian Jaros proboszcz parafii oraz Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.  

Wskazane podmioty wyraziły negatywne opinie względem złożonego wniosku.  

 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uwzględniając uzyskane opinie 

stwierdzili, iż należy podzielić pogląd, iż zmniejszenie odległości  usytuowania dla punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży lub poza 

miejscem sprzedaży i usytuowanie takiego punktu w bliskości obiektów oświatowych, 

rekreacyjnych bądź religijnych pozostaje w sprzeczności z gminnym programem 



profilaktycznym oraz założeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zmniejszenie odległości dawałoby możliwość ubiegania się o zezwolenia na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych większej liczbie podmiotów posiadających 

lokalizacje w sąsiedztwie wskazanych obiektów.  Z kolei zwiększanie  się punktów sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych jest sprzeczne z realizowanym przez gminę zadaniem 

ustawowym polegającym na ograniczaniu dostępności alkoholu. 

 

Członkowie Komisji wyrazili negatywną opinie wobec złożonego wniosku w związku                

z czym została opracowana pisemna negatywna opinia w sprawie zmiany  uchwały Nr 

XXII/203/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 

Lubanie wraz z uzasadnieniem. 

 

Ad. 3 

 Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym dokonał zamknięcia 

posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  

    Wojciech Kaszubski 

  

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek                                                                 

 

 

 

 

 



Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji negatywnie opiniuje wniosek Pana Bartłomieja 

Krzyżanowskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/203/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 

12 czerwca 2018 r.   w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

Uzasadnienie 

 

Dnia 26 marca 2019 r. do Przewodniczącej Rady Gminy Lubanie, Biura Rady Gminy Lubanie 

oraz Wójta Gminy Lubanie wpłynął wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/203/18 

Rady Gminy Lubanie z dnia 12 czerwca 2018 r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania 

miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wniosek dotyczy zmiany § 2 wyżej 

wskazanej uchwały, w którym mowa o zasadach usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych. Wnioskujący występuje  o zmniejszenie odległości do 40 m dla punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza 

miejscem sprzedaży.  

Wniosek został przekazany Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia              

i wyrażenia przez nią stosownej opinii. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. 

stwierdziła, iż rozpatrzenie wniosku wymaga uzyskania wyjaśnień, dodatkowych informacji 

oraz opinii od właściwych w sprawie podmiotów. W związku z  tym do właściwych                    

w sprawie podmiotów skierowano pisma  z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii zmiany 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży   i podawania napojów alkoholowych. 

Właściwe w sprawie podmioty tj. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubaniu, Ks. 

Marian Jaros proboszcz parafii oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wyraziły negatywne opinie w przedmiotowej 

sprawie. 

Biorąc pod uwagę uzyskane opinie należy podzielić pogląd, iż zmniejszenie odległości  

usytuowania dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia              

w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży i usytuowanie takiego punktu w bliskości 

obiektów oświatowych, rekreacyjnych bądź religijnych pozostaje w sprzeczności z gminnym 



programem profilaktycznym oraz założeniami ustawy z dnia 26 października 1982 r.                     

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Należy zauważyć, iż uchwalany corocznie przez Radę Gminy Lubanie Gminny 

Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

zakłada między innymi realizację na terenie gminy programów i przedsięwzięć 

profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od wszelkiego rodzaju 

używek, w tym alkoholu. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu             

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednostki samorządu terytorialnego są 

obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 

alkoholowych oraz inicjowania i wspierania  przedsięwzięć mających na celu zmianę 

obyczajów w zakresie spożywana tych napojów. 

Uchwała rady gminy w spawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania tych punktów musi być zatem podporządkowana 

realizacji celu ustawy tj. m.in. ograniczaniu dostępności alkoholu i tworzenia warunków 

motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu. 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wydać 

negatywną opinię wobec złożonego wniosku. 

 

Komisja w składzie: 

1. Wojciech Kaszubski - Przewodniczący Komisji ……………….……… 

2. Mirosława Ciesielska - Z-ca Przewodniczącego ………………..…….. 

3. Małgorzata Juchniewicz - Członek Komisji  ………………..…….. 

4. Izabela Zakrzewska - Członek Komisji  ………………..…….. 

 

 

 


