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Protokół Nr 36/6/2018 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 z dnia 11 września 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Robert Kurosz. 

 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Przywitała gości: 

Panią Anetę Przyłucką – Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego w Sandomierzu, 

Pana Grzegorza Grabowskiego – Specjalistę Terapii Uzależnień Szpitala Specjalistycznego 

Ducha Świętego w Sandomierzu, 

Pana Sławomira Białka – Przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, 

Pana Arkadiusza Strugałę – Komendanta Straży Miejskiej w Sandomierzu. 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie realizacji uchwały Nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 

2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

5. Wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Omówienie realizacji uchwały Nr LIX/768/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 

2018 roku w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Pani Mariola Stępień poinformowała, że „Mieszkańcy złożyli do Rady Miasta listę z podpisami 

zgłaszając swoje niezadowolenie z ograniczenia czasu sprzedaży alkoholu. Słyszę wiele 

głosów na mieście, że nasza uchwała jest zbyt restrykcyjna, dlatego zaprosiłam na 

posiedzenie „fachowców” którzy – mam nadzieję – pomogą nam – dzięki swojej wiedzy  

i doświadczeniu – dokonać oceny sytuacji, czy zasadne jest wprowadzenie zmiany  

w obowiązującej uchwale”. 
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Poprosiła obecnych o wyrażenie opinii na ten temat. 

W dyskusji zabrali głos kolejno: 

Pan Piotr Chojnacki  - Przewodniczący Rady Miasta - powiedział, że Burmistrz złożył projekt 

uchwały, w którym wprowadza zmianę w omawianej uchwale. Propozycja Burmistrza to 

zakaz sprzedaży w godzinach 24.00 do 6.00 rano. 

Pani Mariola Stępień odczytała treść projektu uchwały. 

Radny Marcin Marzec przypomniał, że na poprzedniej sesji wyraził swoją opinię na temat 

potrzeby podziału miasta na osiedla, co pozwoli na wprowadzenie zakazu w tych miejscach, 

gdzie jest to niezbędnie konieczne. 

(salę obrad opuścił radny A. Bolewski, obecnych 4 radnych) 

Pani Mariola Stępień poprosiła obecnych o ocenę sytuacji po wejściu w życie omawianej 

uchwały. Zapytała, „co nam dało wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu?” 

Pan Sławomir Białek – wyraził opinię, że „zakaz sprzedaży nocnej oprócz znaczenia 

profilaktycznego przełożył się na ilość zgłoszeń zakłócania spokoju, która spadła aż o 90%”. 

Pan Grzegorz Grabowski – powiedział między innymi, że ograniczenie sprzedaży alkoholu 

należy zrównoważyć. Zakaz sprzedaży alkoholu we wszystkich punktach handlowych jest 

rozwiązaniem zbyt restrykcyjnym, natomiast podział miasta na rejony wydaje się 

rozwiązaniem słusznym. „Dla moich pacjentów – osób uzależnionych -  zamknięty sklep to 

skuteczna bariera, ponieważ taka osoba nie jest w stanie myśleć przyszłościowo i nie zrobi 

zakupów na zapas, często nie ma też na to środków. (…). Jest to sytuacja korzystna zarówno  

dla uzależnionego i współuzależnionych”. 

W dalszej dyskusji:  

Pani Aneta Przyłucka powiedziała między innymi o skomplikowanej procedurze cofania 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 

- braku zasadności przeprowadzania ponownych konsultacji w sprawie wprowadzenia zakazu 

sprzedaży alkoholu, 

- ekonomicznym aspekcie wprowadzenia zakazu zarówno dla finansów miasta (wpływy  

z tzw. korkowego)  i dla przedsiębiorców. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o sprecyzowanie wniosków z dyskusji. 

Przedstawiła swój wniosek o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych 

od godz. 24.00 do 6 rano.  

Innych wniosków nie zgłoszono. 

Pani Mariola Stępień poddała pod głosowanie powyższy wniosek. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty (radny A. Bolewski nieobecny podczas 

głosowania). 
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Pani Mariola Stępień poinformowała, że stanowisko Komisji zostanie przedłożone Radzie 

Miasta na najbliższej sesji. 

Ad. 4 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5, 6 

W związku z brakiem uwag i wniosków Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie 

porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

     

 

 

    Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

 

 
Protokolant: Renata Tkacz 

 


