
                                 
                               Protokół Nr VI/07 
                       z sesji Rady Gminy Lutowiska 
                            z dnia 28 maja 2007r. 
 
      Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1000 a zakończyły sie o godz. 1450. 
 
      W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy, zaproszeni goście, wójt, sekretarz,  
       i skarbnik gminy. 
 
       Radni obecni: 
      Bajda Marek, Bocheński Tadeusz, Drapała Adam, Dudka Feliks, Kuzar Henryk, 
      Lizun Dariusz, Majcher Marek, Mikołajczak Maciej, Puszkarski Marek,  
      Radwański Jan, Sabara Krzysztof, Swiergocka Janina, Wojdyła Andrzej. 
 
      Radni nieobecni: 
      Gretkowska Renata, Wiśniewski Damian. 
 
     Zaproszeni goście:  

1. Murzański Andrzej 
2. Murzańska Irena 
3. Kwiatkowski Roman     -       sołtys sołectwa Zatwarnica. 
4. Piotrowska Maria           -      sołtys sołectwa Lutowiska. 
5. Kranz Bogusława           -      sołtys  sołectwa Ustrzyki Górne. 
6. Myhal Anna                   -       kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty  
                                                     w Lutowiskach. 
7. Polechońska Marta         -      dyrektor Zespołu Szkół w Lutowiskach. 
8. Atemborska Wanda        -      dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach.  
9. Konrad Kocik                 -      przedstawiciel Placówki Straży Granicznej  
                                                     w Ustrzykach Górnych. 
10. Żołądź Andrzej              -       przedstawiciel Placówki Straży Granicznej  
                                                     w Stuposianach. 
11.  Nowak Jarosław            -       kierownik Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach. 

 
     Porządek obrad:      
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu parkometru na wyposażenie parkingu na 

Przełęczy Wyżnej. 
5. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży działki w Dwerniku. 
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6. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Lutowiska 6, 
oraz Skorodne 1. 

7. Sprawozdanie z działalności GOPS w Lutowiskach za 2006r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia schroniska młodzieżowego w Stuposianach 

w skład Zespołu Szkół w Lutowiskach i zmiany statutu schroniska. 
9. Zmiany w budżecie gminy na 2007r. 
10. Informacja o pracy Komisji Rady oraz przyjęcie wnioskow. 
11. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zakończenie obrad sesji. 
 
 Ad.1.  
Witając zebranych   Przewodniczący  Rady dokonał otwarcia obrad sesji. 
 
Ad. 2.  
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, 
oraz zarządził głosowanie za przyjęciem programu sesji. 
W związku z brakiem wniosków program sesji przyjęty został jednogłośnie. 
 
Ad.3.  
Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał 
się. 
 
Ad.4.  
Przewodniczący Rady prosi pana Wójta i komisje Rady  o przedstawienie stanowiska 
w sprawie zakupu parkometru od Państwa Murzańskich. 
 
Pan Wójt przypomniał, że sprawa zakupu parkometru była  omawiana na poprzedniej 
sesji. Sytuacja jednak się zmieniła. Państwo Murzańscy pisemnie zaproponowali za-
kup oprócz parkometru również budki parkingowej i przyłącz energetycznego, w su-
mie za 112 tys. zł. Wójt stwierdził, że te urządzenia są potrzebne do dobrego funkcjo-
nowania parkingu i postawił wniosek o odkupienie tych urządzeń przez Gminę wg 
wyceny rzeczoznawcy, jednak za cenę nie wyższą niż 44 tys. zł   
 
Przewodniczący Rady prosi o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu. 
 
Przewodniczący komisji Drapała Adam przedstawił opinię komisji, która przeprowa-
dziła wizję   w  terenie, opinia komisji  w tej sprawie jest  negatywna – nie kupować 
urządzenia, osoba dzierżawiąca parking znała warunki przetargu. Komisja głosowała 
w sprawie zakupu parkometru: 2 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące. 
 
Przewodniczący Rady prosi o wypowiedź wnioskodawców  -  państwa 
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 Murzańskich. 
 
Pani Irena Murzańska informuje -   zainwestowaliśmy w  przyłącze elektryczne i do-
prowadzenie  wody, oraz w system parkingowy i kiosk, gdyż w chwili obecnej jest to 
standard,  parkingi powinny być w taki system wyposażone, łatwiej jest obsługiwać 
parking, a osoba obsługująca nie stoi na dworze, gmina powinna się rozwijać i iść do 
przodu nie cofać się. 
 
Przewodniczący Rady prosi panią Murzanską o konkrety,    i pyta                                          
czy jest zgoda wlaściciela na zainstalowanie takich urządzeń. 
 
Pani Irena Murzańska odpowiada, że posiada potrzebne dokumenty. 
 
Pan Drapała Adam  – przewodniczący komisji  rozwoju Gospodarczego i budżet 
informuje, że komisja nie sprawdzała czy są wymagane dokumenty . 
 
Pan Wójt wyjaśnia – na budowę budynku stosowne pozwolenia państwo Murzańscy 
mają, na budowę studni, przyłącza elektrycznego i wodnego, kiosku i parkometru nie 
ma pozwolenia. 
 
Pani Irena Murzańska – Pan Wójt i Dyrektor BdPN byli na górze i nie zgłaszali  
sprzeciwu, więc uznałam to za zgodę.  
 
Pan Przewodniczący Rady pyta skąd dwa przeciw stawne wnioski? 
 
Pani Irena Murzańska – zainwestowaliśmy dużą kwotę  w system parkingowy i bu-
dowę kiosku, są to ciężko zarobione pieniądze. 
 
Radny Drapała Adam –zapyta nowego dzierżawcę , czy taki  system jest potrzebny. 
 
Pan Jacek Skórka odpowiada, że system jest potrzebny, ale nie wie czy ten jest spraw-
ny , wolałby zainstalować swój system. 
Pan  Adam Drapała pyta,  czy pan Skórka wiedział, że jest tam system parkingowy, 
czy wkalkulowal w cenę oferty parkometr. 
           
Pan Jacek Skórka odpowiada -parkometr jest potrzebny, ale chciałby żeby przeszedł 
na stan gminy. 
 
Radny Kuzar Henryk pyta czy parkometr działa bez energii elektrycznej. 
 
Pan Wójt informuje, bez prądu parkometr nie działa, może rada podjęłaby decyzję o 
zakupie przyłącza energetycznego. 
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Radny Wojdyła Andrzej- na dzień dzisiejszy inwestycja jest nielegalna jakie będą 
koszty i procedury , żeby zalegalizować inwestycję. 
 
Przewodniczący Rady  - pyta czy ktoś z gminy odniesie się do tego problemu. 
 
Pan Wójt – dziś nie odpowiemy. 
 
Przewodniczący Rady  stawia pytanie czy, jeżeli system jest sprawny , gmina może 
zakupić i podnieść cenę dzierżawy? 
 
Radny Mikołajczak  Maciej– kupienie systemu i zapłacenie za przyłącze elektryczne 
jest za drogie. 
 
Pan Przewodniczący Rady pyta, czy system jest sprawny, i czy państwo Murzańscy 
udostępnią prąd. 
 
Pani Murzańska  Irena z prądem nie ma problemu, na pewno nie zostanie zablokowa-
ny, system jest sprawny i jedna osoba może go obsługiwać, jest skrzynka i można 
prąd rozdzielić. 
 
Pan Jacek Skórka prosi państwa Murzańskich o rozebranie płotu i kiosku w czasie 2-3 
tygodni. 
Państwo Murzańscy odpowiadają, że  dostosują się. 
 
Przewodniczący Rady proponuje zajęcie stanowiska przez Radę  na następnej  sesji, 
pod warunkiem przygotowania przez Urząd Gminy pełnej informacji w tym zakresie, 
/ legalizacja, sprawność, zasady zasilania/. 
Przegłosowano wniosek przy jednym głosie wstrzymującym. 
 
Ad. 5. 
Pan Wójt odczytał pismo od Państwa Soszyńskich o sprzedaż działki nr 55 o pow. 27 
arów w Dwerniku, która przylega do ich posesji, celem powiększenia gospodarstwa 
rolnego. 
 
Przewodniczący komisji  Drapała Adam informuje:   Komisja Rozwoju Gospodarcze-
go i Budżetu oglądała  miejsce –  w planie przestrzennego zagospodarowania jest to 
teren pod usługi turystyczne, pod pole namiotowe, nie jest to  atrakcyjny teren, komi-
sja proponuje sprzedać bezprzetargowo, jeżeli można, działka przylega do posesji 
państwa Soszyńskich. 
 
Pani Sekretarz Gminy –działka nie spełnia warunków do sprzedaży bezprzetargowej- 
działka mogłaby być sprzedana  jako uzupełnienie gospodarstwa, ale jest duża, przy-
lega do drogi powiatowej, uchwała rady może być uchylona przez Wojewodę. 
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Radny Puszkarski  Marek – tam jest zatoczka autobusowa, należałoby wydzielić teren 
pod zatoczkę. 
 
Radny Kuzar Henryk powinniśmy sprzedać bez przetargu, przez 40 lat nikt tam nic 
nie robił,  państwo Soszyńscy o to zadbają. 
 
Radny Dudka Feliks stwierdza  -  w ekspoze mówiło się o gminie  turystycznej , jak 
pojawi sie inwestor   gmina nie będzie miała terenów pod inwestycje, należy wydzier-
żawić a nie sprzedać. 
 
Radny Mikołajczak Maciej  uważa, że należy sprzedać państwu  Soszyńskim , oni to 
zagospodarują, teren jest bez prawa   zabudowy. 
 
Radna Swiergocka Janina uważa, że należy zatoczkę  wydzielić . 
 
Przewodniczący Rady uważa, że   należy  zabezpieczyć interes publiczny -  zatoczka i 
sprzedać bezprzetargowo. 
 
Przewodniczący  prosi o wypowiedź Państwa Soszyńskich. 
 
Pan Soszyński mówi, nie mamy zamiaru spekulować tą  ziemią, mamy małe gospo-
darstwo 1,10 ha użytków, pobieramy dopłaty unijne,  chcemy przekazać  w przyszło-
ści gospodarstwo synowi, i gdy podzielimy,  część zostanie pod budynkami, to syn nie 
będzie mógł korzystać z dopłat unijnych, bo zmniejszy się areał, jak dokupimy to go-
spodarstwo się powiększy, w ciągu dwóch lat zagospodarujemy teren, i będzie do-
stępny dla ludzi. 
 
Stanowisko Przewodniczącego Rady:  zastrzec zatoczkę, i poddaje  pod głosowanie: 
za sprzedażą 10 głosów , przeciw 1 głos,  wstrzymujące 2 głosy.   
   
Ad.6. 
Przewodniczący Rady  poprosił o przedstawienie projektów  uchwał w sprawie miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 6” i „Skorodne 1”. 
 
Pani Małgorzata Rypyst omówiła procedurę sporządzania miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz  przedstawiła projekt uchwały w sprawie MPZP 
„Lutowiska 6”.Projekt planu jest uzgodniony z wnioskodawcą. Komisja Rozwoju Go-
spodarczego i Budżetu spotkała się z Panem Ryszardem Sobolewskim i zapoznała się 
z jego zamierzeniami. 
 
Pan Ryszard Sobolewski  - prezes Spółki „Bronowo” i „ Agriko” wnioskodawca , 
chciałby wybudować kompleks wypoczynkowy i siedzibę spółki umiejscowić na tere-
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nie gminy Lutowiska. Na obszarze objętym planem wybudowane zostaną dwa kom-
pleksy: 

1- hotel SPA  wybudowany warstwicowo w górę. Będzie to obiekt jednokon-
dygnacyjny, segmentowy o pokryciu z darni. W budynku będzie: sala konfe-
rencyjna, gabinet odnowy, basen, punkty sprzedaży (pamiątki, zabawki, ko-
smetyki itp.) czynny cały rok .  Koszt przedsięwzięcia to kwota ok. 40 mln 
zł   ( 10 ml. euro). 

 
2- kompleks pn. „Chreptiów” - byłaby to osada stanowiąca replikę zabudowy 

kresowej podobnej do tej z filmu „Pan Wołodyjowski”. Wjazd do obiektu od 
strony drogi do Skorodnego. Będą tam pokoje noclegowe i restauracja . Od-
bywać się tam będą turnieje rycerskie i pokazy  fechtunku.  Pracownicy 
ubrani będą w stroje z epoki. Obiekt  planuje wybudować ze środków wła-
snych  za kwotę ok. 4,5 mln zł. 

W pierwszej kolejności zostanie  wybudowany „Chreptiów”.  Prace ziemne planuje rozpo-
cząć jeszcze w tym roku.. Na  hotel pozyskane  zostaną  środki unijne. Projekt został przed-
stawiony w Agencji Rozwoju Regionalnego w  Rzeszowie i uznany został za bardzo cieka-
wy. 

 
Przewodniczący Rady  pyta  czy nasz parking nie koliduje z tym obiektem. 
 
Pani Rypyst Małgorzata odpowiada, że nie ma kolizji. Parking widokowy jest poniżej i 

wykonane   zostaną dojścia do hotelu i „Chreptiowa”. 
 
Radny Drapała Adam Przewodniczący komisji - byłem  nastawiony sceptycznie do tego 

projektu,    jest to projekt nowatorski jak na naszą gminę, powinniśmy wyrazić zgodę.  
Komisja pozytywnie opiniuje projekt. 
 
Radny Majcher  Marek  pyta czy miejscowi ludzie będą zatrudniani. 
 
Pan Sobolewski na pewno miejscowi znajdą tam pracę. 
 
Przewodniczący  Rady - projekt jest ciekawy powinniśmy go przyjąć. 
Za przyjęciem  13  głosów. 
 
Pan Sobolewski  dziękuje  Radzie Gminy  za pozytywną decyzje. 
 
Pani Rypyst Małgorzata przedstawiła projekt uchwały MPZ „Skorodne1”. Plan jest wyko-

nany na wniosek  Pana Michała Żugaja, który prowadzi na terenie działek 103 i 103 eksplo-
atację kamienia. Grunty są w zarządzie Nadleśnictwa Lutowiska. Z uwagi na powiększenie 
terenu eksploatacji, konieczne było opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Na przeznaczenie gruntów leśnych na nieleśne uzyskaliśmy zgodę Ministra 
Środowiska. 
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Radny Dudka Feliks pyta w jakim kierunku idzie powiększenie terenu eksploatacji kru-

szywa i o ile zwiększy się obszar. 
Pani Rypyst Małgorzata -  odpowiada, że uzyskano zgodę na wyłączenie ok. 4 ha tere-

nów leśnych a  powierzchnia terenu objętego planem to  9,43 ha, powiększenie obszaru 
jest w stronę Czarnej.  

 
 
Radny Wojdyła Andrzej  pyta -  czy funkcjonowanie kamieniołomu nie będzie kolidowa-

ło  z planami  inwestora w ramach MPZP „Lutowiska 6” i czy  wie, że są tam kamienioło-
my    i   wstrząsy. 

 
Pani Rypyst Małgorzata -  odpowiada że brak jest opracowania odnośnie  oddziaływania 
kamieniołomu na otoczenie w strefie pow. 500 m, ale nie sądzi by  było ono większe niż 
obecnie,  gdyż nie zwiększy się wydobycie, lecz eksploatowane będą nowe złoża. 
 
Przewodniczący Rady poddaje projekt pod głosowanie. 
 
Za przyjęciem  13 głosów. 
 
 
Ad.7. 
Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2006r. 
/załącznik do protokołu/.Poinformowała o współpracy GOPS ze szkołami i policją, oraz  
długofalowa praca z rodzinami. Utrudnieniem jest brak magazynu na żywność . 
Coraz więcej osób ma wyroki sądowe eksmisyjne, gmina powinna zapewnić lokale so-
cjalne. 
Nasza gmina nie  posiada takich lokali, należy stwarzać warunki mieszkaniowe dla  ta-
kich osób, oraz będących w trudnej sytuacji. 
 
Pan Wójt informuje – rozwiązaniem jest budynek po straży granicznej, zostanie tam 
przeniesione pogotowie i rewir dzielnicowy policji, powstaną 2-3  mieszkania socjalne 
Dla osób w trudnej sytuacji i po wyrokach sądowych, koszt inwestycji to 1 ml. zł,  na 
40%  można uzyskać dopłatę, pozostałą kwotę trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy. 
    
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radwański Jan poinformował, iż przeprowadzona 
została kontrola działalności  GOPS, nie ma nieprawidłowości,  brak  jest magazynu na 
żywność. 
Rada Gminy przyjęła do wiadomości sprawozdanie Kierownika GOPS. 
 
Ad.8. 
Pani Sekretarz Gminy  przedstawiła projekt uchwały w sprawie włączenia schroniska 
młodzieżowego w Stuposianach w skład Zespołu Szkół w Lutowiskach. Jest to schroni-
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sko sezonowe, czynne w okresie wakacji. Jako samodzielna jednostka winna mieć dyrek-
tora powołanego w trybie konkursu, zasadne jest włączenie schroniska w skład Zespołu 
Szkół.  
 
 Radny Wojdyła Andrzej, stwierdził,  iż propozycja jest sensowna i logiczna, lecz zwięk-
szy obowiązki dyrektora szkoły. 
Zapytał  z jakich środków zostanie pokryty remont, gdyż potrzebna jest wymiana dachu. 
  
Wójt przypomniał, że Gmina otrzymała część spadku po płk Nitce w wysokości 100 tys. 
zł, a w budżecie Gminy jest zapisana kwota 60 tys. zł na zmianę pokrycia dachowego z 
eternitu na blachę. 
Przypomniał również, że Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stuposiany zleciło wy-
konanie projektu adaptacji strychu na całoroczne schronisko młodzieżowe. 
Ma tam powstać 30 miejsc noclegowych. Koszt tej adaptacji jest wstępnie szacowany na 
400 tys. zł. Jeśli Rada podejmie decyzje o wykonaniu tej inwestycji w tym roku to trzeba 
będzie dokonać zmiany w budżecie Gminy.     
 
 Przewodniczący Rady stwierdził, że radni zapoznali sie z  projektem  uchwały nr 
VI/29/07, oraz statutem  schroniska młodzieżowego więc można przystąpić do głosowa-
nia. 
Uchwała została przyjęta 13 głosami. 
 
Ad.9.  
Pan Wójt przedstawił projekt uchwały wprowadzający zmiany w budżecie gminy /jak 
załącznik do protokołu/. 
W związku z przeniesioną na przyszły rok budową oczyszczalni ścieków zostały środki, 
dlatego z tych środków, w tym roku został wykonany remont świetlicy środowiskowej, 
wewnątrz i na zewnątrz, wykonano remont kuchni, planowany jest remont werandy. 
 
Radny Andrzej Wojdyła pyta czy nie będzie w tym roku prac przy oczyszczalni.  
 
Pan Wójt poinformował, że w tym roku Gmina może liczyć na dotację wyłącznie z Eko-
funduszu w  wysokości 30% wartości inwestycji. 
Natomiast mają się wkrótce pojawić możliwości skorzystania na ten cel ze środków unij-
nych na znacznie lepszych warunkach, dlatego warto poczekać. 
  
. 
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu informuje, komisja prze-
analizowała zmiany w budżecie, które akceptuje. 
   
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
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Ad.10. 
Przewodniczący Rady omówił prace komisji rady: 

1. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i spraw Socjalnych – przewodniczący Pan Dud-
ka.Feliks 

2. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – przewodniczący Pan Drapała 
Adam. 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia – przewodnicząca Pani Gretkowska Renata. 
4. Komisja Ochrony Środowiska, Turystyki i Zabytków – przewodniczący Pan Da-

mian Wiśniewski. 
5. Komisja Rewizyjna – przewodniczący Pan Radwański Jan. 

 
Pan Dudka Feliks –poinformował o pracy  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, przewodnicząca komisji przedstawiła jak komisja pracuje, jest to praca 
bardzo stresująca, komisja  nie jest lubiana , pracuje z osobami nadużywającymi alkohol, 
jest to  problem, dotyczy dorosłych i dzieci, nie można go lekceważyć, komisja sprawdzi-
ła jak wydaje się pozwolenia na handel alkoholem. 
 
Członkowie KRPA złożyli rezygnacje, lecz do czasu powołania nowej komisji, komisja   
będzie  pracować. 
 
Pan Drapała Adam przewodniczący KRG iB   poinformował,  że komisja pracuje na bie-
żąco , analizuje budżet, wydała opinię w sprawie parkometru. 
 
Komisja Oświaty i Kultury – tematy omawiane były na poprzednich sesjach. 
 
Prace Komisji Ochrony Środowiska omówił Przewodniczący Rady, na podstawie proto-
kołu z 4 maja br. Trwają prace nad aktualizacją ewidencji pomników przyrody. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski z ostatniej kontroli w terenie, 
należy zrobić porządek w sanitariatach na parkingu w  Ustrzykach Górnych, wykosić 
działki gminne . 
 
Pan Wójt poinformował, że wykonał telefon do dzierżawcy i sanitariaty są czynne i czy-
ste, działki zostaną wykoszone, należy sporządzić projekt na zagospodarowanie chodnika 
i deptaka, sprawy zostaną omówione  na sesji wyjazdowej. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał pismo od wspólnoty mieszkaniowej budynku nr 96 w 
Lutowiskach w sprawie dofinansowania udziałów  gminy, przedstawił obowiązki Gminy 
w zakresie zaspokajania potrzeb  mieszkaniowych mieszkańców – głównie likwidowanie 
zjawiska bezdomności. 
Przegłosowano jednogłośnie koncepcje odpowiedzi.  
. 
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Ad.11. 
Pan Wójt poinformował  o pracy między sesjami  - załącznik do protokołu, poinformował 
o rozpatrywanych wariantach lokalizacji nowych  przejść granicznych:  w Bandrowie, 
Michniowcu, Boberka  - Żurawin, Wołosate –Łubnia,  
Teren Żurawina i Bandrowa objęty jest ochroną  Natura 2000, Wołosate teren parku, 
,Michniowiec nie obejmuje żadna ochrona, przejście na terenie gminy to plusy i minusy. 
 
Ad.12. 
Wolne wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, zmarł Pan Janicki –„Honorowy Obywatel „ 
naszej gminy, wolą rodziny było żeby zamiast kwiatów wspomóc Towarzystwo Miłośni-
ków Lwowa i Kresów,   lista u Pani Sekretarz,  wpłacając jakąś kwotę uczcimy jego pa-
mięć i zaistniejemy jako radni Gminy Lutowiska. 
 
 
Radny Mikołajczak Maciej - proponuje  umieścić dodatkowe informacje  na parkingu  w 
Lutowiskach o toaletach, gdyż w miejscu gdzie autokary  zatrzymują  sie nie ma infor-
macji. 
Kolejne pytanie dotyczy zasad korzystania z konnych szlaków BdPN przez  mieszkań-
ców  gminy     
                                                                                                                                                        
Przewodniczący Rady  proponuje , żeby spotkać sie z dyrektorem BdPN i omówić te 
sprawy. Oznakowanie toalet nie powinno stanowić problemu. 
 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół zaprasza na festyn rodzinny 2 czerwca o godz. 10-tej ,który 
odbędzie się na placu za szkołą, będzie dobra zabawa. 
Przewodniczący Rady obiecuje dostarczyć książki na aukcję. 
 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach pyta na jakich zasadach funkcjonują 
ogródki piwne, czy można tam spożywać piwo, często pijacy zachowują sie głośno i or-
dynarnie, dzieci chodzą i na to patrzą, należałoby ten problem rozwiązać,   zabierając po-
zwolenie na sprzedaż alkoholu. 
 
Pani przewodnicząca  komisji  d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, informuje, 
że pod każdym punktem sprzedaży alkoholu łamane jest prawo w 99 %, pijacy uciekają 
jak pojawi się kontrola. 
Kierownik Rewiru Policji pyta, czy pozwolenie na sprzedaż  alkoholu obejmuje spożycie 
piwa kuflowego w ogródku piwnym, czy butelkowego też, uważa, że tylko kuflowe, jakie 
są zasady wydawania zezwoleń. 
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Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej Pani Rypyst Małgorzata,  odpowiada, że  
zezwolenie wydawane jest na 4 lata, osoby składają wniosek wraz z decyzją sanepidu o 
przydatności lokalu do sprzedaży i konsumpcji piwa, wnoszą opłatę  i jest wydawane ze-
zwolenie . Zezwolenie wydaje się na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży 
(np. ogródek piwny) a odrębne zezwolenie obejmuje jedynie sprzedaż alkoholu do spo-
życia poza miejscem sprzedaży. W  ustawie nie ma rozgraniczenia na piwo „kuflowe” i 
butelkowe.  
 
Przewodniczący Rady sugeruje kontrolę,  jak jest realizowane zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu w praktyce, może należy zaostrzyć warunki sprzedaży.  
 
Kierownik Rewiru Policji proponuje  nawiązanie kontaktu z pełnomocnikiem wojewody 
d/s rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach sesji. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała: Helena Brzeska       
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