WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak
Gorzów Wlkp., dnia 26 października 2018r.
NK-II.431.2.68.2018.JJęd
Pan
Józef Ludniewski
Wójt Gminy Santok
Sprawozdanie
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Urzędzie Gminy w Santoku.

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2017.2234) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.2011.185.1092) w dniach 17 i 18 października 2018r.
zespół kontrolny w składzie:


Justyna Jędrzejewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli przewodnicząca zespołu,



Małgorzata Wołejko – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli członek zespołu,

przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Urzędzie Gminy w Santoku, przy
ul. Gorzowskiej 59.
Kontrolą objęto okres ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych dla
właściciela sklepu spożywczo-przemysłowego „Maniek” zlokalizowanego w Czechowie przy ulicy
Kalinowej 40,
W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Santok pełnił Józef Ludniewski.
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie informacji o możliwych nieprawidłowościach przy
wykonywaniu pozwolenia na sprzedaż alkoholu w miejscowości Czechów gmina Santok, która
wpłynęła do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 września br. Nieprawidłowości te wiążą się
z niezgodnym z pozwoleniem korzystaniem z ogródka piwnego umiejscowionego przy jedynym we
wsi sklepie. Pozostałe zarzuty, na jakie zwrócono uwagę dotyczyły mi.in. umiejscowienia ogródka na
granicy działki sąsiada, spożywanie na terenie ogródka alkoholu powyżej 4,5% zawartości alkoholu
oraz czasu otwarcia ogródka.
Mając powyższe na uwadze należało ustalić czy zezwolenia na sprzedaż, odmowę
wydawania oraz cofanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży napojów alkoholowych zostały wydane prawidłowo.

Działając na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję
sprawozdanie z kontroli zawierające opis stanu faktycznego oraz jego ocenę.
W trakcie kontroli ustalono:
1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży

zostało

wydane

właścicielowi

sklepu

spożywczo-przemysłowym

„Maniek”

zlokalizowanego w Czechowie przy ulicy Kalinowej 40, na wniosek z dnia 8 kwietnia 2016r.
decyzjami:
 Nr 4/2016, zezwolenie Nr II/A/219/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r.
 Nr 5/2016, zezwolenie Nr II/B/199/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r.
 Nr 6/2016, zezwolenie Nr II/C/136/2016 z dnia 12 kwietnia 2016r.
2. Pierwsze nieprawidłowości w sprawie spożywania alkoholu w obrębie sklepu zgłoszono
w Urzędzie Gminy w Santoku w czerwcu 2017r. Pismem z dnia 30 czerwca 2017r. sekretarz gminy
poinformował Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o incydentach spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach.
Po uzyskaniu powyższej informacji Pełnomocnik Wójta poinformował o tym fakcie
Komendanta Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. (pismo z dnia 7 lipca 2017r.).
Pismem z dnia 13 lipca 2017r. Pełnomocnik Wójta wystąpił do przedsiębiorcy z prośbą
o demontaż ogrodzenia wokół sklepu.
Na zorganizowanym w dniu 14 sierpnia 2017r. spotkaniu przedsiębiorcy, Pełnomocnika
Wójta i Rady Sołeckiej ustalono, iż przedsiębiorca powinien:
 zlikwidować parawan, krzesła i parasol pod sklepem,
 wywiesić tabliczki informujące o zakazie picia alkoholu w obrębie sklepu,
 reagować w przypadku picia alkoholu pod sklepem.
Likwidacja parawanu, krzeseł oraz parasola przed sklepem nie wyeliminowała aktów
wandalizmu dokonywanych przez nietrzeźwych mieszkańców Czechowa oraz ościennych
miejscowości.
W dniu 11 października 2017r. właściciel ww. sklepu złożył w Urzędzie Gminy w Santoku
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce gastronomicznej
„ogródek piwny” zlokalizowanej przy przedmiotowym sklepie spożywczo-przemysłowym. Po
uzupełnieniu braków formalnych przez przedsiębiorcę w dniu 6 grudnia 2017r. Gminna Komisja ds.
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyraziła pozytywną opinię (Postanowienie
Nr 4/2017) w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych typu A
przeznaczonych do spożycia w placówce Sklep spożywczo-przemysłowy (ogródek piwny). W dniu
15 grudnia 2017r. decyzją nr 8/2017 wydano zezwolenie nr I/A/99/2017 na sprzedaż napojów
alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycie w miejscu
sprzedaży.
Kolejna skarga dotycząca zakłócania porządku przez klientów ogródka piwnego wpłynęła do
Urzędu Gminy w Santoku 21 kwietnia 2018r. W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy poinformował

skarżącego, iż do Urzędu nie wpłynęły żadne pisma od Policji w sprawie zakłócania porządku
publicznego w obrębie sklepu w Czechowie. Natomiast zgodnie z zapisami ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zachodziły
przesłanki, aby odmówić wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych typu A
w przedmiotowym ogródku piwnym.
3. W dniach 27 września 2017r. i 19 września 2018r. członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili kontrolę punktu sprzedaży napojów
alkoholowych w sklepie spożywczo-przemysłowym „Maniek”. Po kontroli w 2017r. zalecono
uzupełnić brakujące wywieszki o treści: „zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod
zastaw” oraz „zakaz spożywania w obrębie placówki”. W protokole kontroli z września br. brak jest
uwag i zaleceń kontrolujących.
4. W trakcie kontroli, w dniu 19 października br. przeprowadzono również wizję lokalną
z udziałem pracownika Urzędu Gminy w Santoku Pani Alicji Cierach i właściciela sklepu. Oględziny
potwierdziły lokalizację ogródka piwnego przy sklepie „Maniek” w Czechowie. W ogródku stały
4 stoliki, 12 krzeseł i jeden duży parasol. Od strony ulicy ogródek częściowo osłonięty jest parkanem.
Ogródek graniczy z prywatną nieruchomością jednak odgrodzony jest od niej murkiem (wysokość ok.
1 m), siatką i wysokim żywopłotem (ponad 2m). Dla klientów ogródka dostępna jest toaleta. Sklep
spożywczo-przemysłowy „Maniek” w Czechowie, otwarty jest od godz. 7.00 do godz. 21.00,
w niedzielę od godz. 10.00 do godz. 17.00.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia nie stwierdzono nieprawidłowości przy wydawaniu
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. ogródku piwnym. Nie potwierdzono również
braku reakcji Wójta oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Santoku
na wpływające skargi.

Pouczenie:
Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo
przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.
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