Protokół
z przebiegu XLIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 lipca 2018 r.
Ustawowy skład Rady: 15 radnych, obecnych na sesji było 9 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (Zał. nr 1 i 2 ).
Wiceprzewodnicząca Rady Beata Sanocka otworzyła obrady o godz. 15.30, wypowiadając
sława „Otwieram XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach”.
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 9 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Matczak Przemysław
Sowa Katarzyna
Stein Henryk
Walicki Rafał
Żurański Eugeniusz
Wiceprzewodnicząca Rady - Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic, w celu
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu
kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018, a także w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek
pomocniczych Gminy Lubniewice w kwestii projektu uchwały dotyczącej ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Lubniewice. ( Zał. Nr 3)
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu
kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy
Lubniewice w kwestii projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych
napojów na terenie gminy Lubniewice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach
Nr XXIV/187/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Lubniewicach.
5. Zakończenie obrad.

Odnośnie pkt 2 porządku obrad
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz
określenia sezonu kąpielowego dla tych miejsc w roku 2018.
Radny Langowicz – a płacą podatki ?
Pani Sekretarz - A to w ogóle jedno z drugim nie koreluje. Naszym obowiązkiem jest, zgodnie
z prawem wodnym, że jeżeli złożą do nas kompletny wniosek, burmistrz musi przygotować
uchwałę i przedłożyć ją radzie do podjęcia. Nie mamy tu żadnych narzędzi, jeżeli oni nie
zapłacą podatku - to my nie uchwalimy.
Radny Langowicz - Ale z jednej strony pozwalamy im zrobić miejsce na kąpielisko i czerpią
z tego dochody. Jakby nie mieli dochodów nie potrzebne było by im kąpielisko. Jak to
rozwiązać teraz?
Pani Sekretarz - Prawo wodne mówi wyraźnie: mają się do nas zwrócić z kompletnym
wnioskiem, a naszym obowiązkiem jest wydać im tę zgodę.
Radny Langowicz - A wniosek jest kompletny?
Pani Sekretarz - Tak.
Radny Langowicz - No, trudno. Sami sobie bat kręcimy.
Uchwała została podjęta jednomyślnie. (Zał. Nr 4)
Odnośnie pkt 3 porządku obrad
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek
pomocniczych Gminy Lubniewice w kwestii projektu uchwały dotyczącej ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy Lubniewice.
Pani Sekretarz - Czyli ta uchwała, która jest załącznikiem numer jeden, będzie podejmowana
dopiero po zaopiniowaniu przez jednostki pomocnicze. My dzisiaj podejmujemy uchwałę
intencyjną, czyli występujemy do sołectw o wyrażenie opinii.
Radny Komar - Nie jest doprecyzowane, do kiedy sołectwa mają wydać opinie.
Pani Sekretarz - Ta uchwała musi ostatecznie wejść w życie do 9 września, ale musi być
ogłoszona jeszcze w dzienniku urzędowym tj. 14 dni, czyli do dwudziestego chyba trzeciego
lub czwartego sierpnia, muszą zebrania się odbyć.
Radny Langowicz - Może dać do dwudziestego. W ciągu trzech tygodni powinni się zebrać.
Pani Sekretarz - Jesteście w stanie w ciągu trzech tygodni zrobić zebrania? Zostaliście
poinformowani o wysokości budżetu funduszu sołeckiego i może dobrze byłoby jednocześnie
przy zwołaniu tego zebrania. Nie macie obowiązku podejmowania tego na jednym zebraniu
sołeckim, tak? Możecie budżet zrobić na kolejnym a teraz zwołać tylko w tym celu. Ilość
punktów i tak nie jest wyznaczana dla każdego sołectwa tylko dla całej gminy. Taki wymóg
nakłada ustawodawca i może lepiej, bo jest większa elastyczność, tak? W ogóle były tutaj
rozbieżne opinie. To opiniowanie wprowadzili w tym roku i najpierw były opinie, że nie

trzeba tych inicjujących uchwał wprowadzać, że powinniśmy przekazać pismem do sołectw,
sołectwa zaopiniują, po czym Urząd Wojewódzki zaczął odrzucać takie uchwały i ma być
najpierw uchwała intencyjna i mamy świadomość tego, że to jest trochę śmieszne bo nie
opiniują dla każdego sołectwa, ale jest taki wymóg z ustawy, że to są dla terenu całej gminy
opinie.
K. Kisielewicz sołtys wsi Glisno - Przeciętny mieszkaniec sołectwa nawet nie jest
zorientowany ile w Lubniewicach jest sklepów, punktów sprzedaży.
Pani Sekretarz - Jest jeszcze jedno, jeżeli będziecie porównywali te uchwały na przykład
z jakimiś gminami o podobnej ilości sołectw, u nas może się wydać większa ilość tych
zezwoleń, ale z czego to wynika? Po pierwsze jesteśmy miejscowością turystyczną, czyli
jeszcze na niektórych ośrodkach jest sprzedaż alkoholu, mamy takie wydarzenia jak targi
w Gliśnie i tam każdy wystawca, który na przykład sprzedaje piwo, występuje do nas
o zezwolenie jednorazowe czyli tam na jednych targach możemy mieć pięć, sześć zezwoleń.
A one się odbywają wiosną i jesienią. Poza tym pikniki, które się odbywają też często
i na nich występuje się o zgody jednorazowe, więc stosunkowo u nas może to wyglądać
dużo, bo są takie gminy, które na przykład nie robią pikników, nie mają targów. Im to
automatycznie odpada.
Głos z Sali – Jednorazowe też.
Pani Sekretarz - Tak, jednorazowe też i w sumie to jest takie naprawdę mało czytelne. Ale
taki pospolity mieszkaniec będzie się czuł bardzo ważny, bo będzie miał okazję się
wypowiedzieć ile punktów będzie na terenie gminy.
Uchwała została podjęta 8 głosami za, przy 1 przeciwnym. (Zał. Nr 5)
Odnośnie pkt 4 porządku obrad
Pani Dembińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały Rady
Miejskiej w Lubniewicach Nr XXIV/187/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych
w Lubniewicach.
Uchwała została podjęta 8 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (Zał. Nr 6)
Pkt 5 porządku obrad
Wobec wyczerpania punków porządku obrad, Wiceprzewodniczaca Rady zamknęła XLIII
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach o godz.16.20.
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