Ja chciałbym powrócić do takiego tematu, który jest znany, ale szeroko tutaj na takim oficjalnym
forum był tylko przeze mnie zasygnalizowany w lutym, kiedy złożyłem wniosek o inne uregulowanie
niż jest obecnie sprawy handlu piwa na giełdzie towarowo-samochodowej i ta sprawa utknęła. Ja w
odpowiedzi dostałem informację, że jest jeszcze konsultowana. Natomiast nie dostałem takiej
ostatecznej odpowiedzi. Otrzymałem taką informację - prosiłem o to opinię MOSiR-u na temat
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koninie. Przez tę pandemię, którą obecnie mamy
sprawa wydaje mi się, że została załatwiona dosyć powierzchownie. Chciałbym prosić, ponieważ to
dotyczy sprawy trzech przedsiębiorców, którzy ponoszą różnego typu koszty w związku z tymi
zmianami, a teraz jeszcze dodatkowo ponoszą z powodu braku obrotów, żeby na przykład spotkać się
w terenie w szerszym gronie i ten temat raz na zawsze załatwić. Ja wiem, że obowiązują ustawy i one
są prawem nadrzędnym dla nas, ale na przykład w regulaminie MOSiR-u na tę chwilę nie ma zakazu
sprzedaży alkoholu i to można sobie sprawdzić w internecie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego. Ja zwracałem na to uwagę w styczniu, a teraz mamy już maj i tam cały czas nie ma.
W starym regulaminie poprzednim w § 3 był zapis, że przedmiotem handlu na targowisku mogą być
artykuły spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem napojów alkoholowych za wyjątkiem piwa. A teraz
w ogóle w regulaminie nie ma zakazu sprzedaży alkoholu, więc to tak troszeczkę dziwnie wszystko
wygląda. Dlatego chciałbym wnioskować o spotkanie się odpowiedniej merytorycznie komisji i może
też przy udziale Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, żebyśmy coś tutaj ustalili, bo z
tego co widzę w odpowiedzi MOSiR, to do końca nie jest tak jak to wygląda. A po za tym giełda w
momencie, kiedy na obiekcie nie odbywają się żadne imprezy sportowe jest tylko giełdą, zmienia
swój charakter ze sportowego na handlowy od godziny 6 do 14. A wiadomo, że gdyby tam były jakieś
imprezy, to wtedy przedsiębiorcy byli informowani o tym, że tego i tego dnia na przykład nie będą
mogli być w tym i w tym miejscu. Tak jak mówię, nie winię tutaj nikogo, ale myślę że ta pandemia i
ten dystans, który nas dzielił i telekonferencje, telesesje spowodowały, że ten temat nie jest do końca
dobrze rozwiązany i chciałbym prosić panie przewodniczący, żeby tutaj zaplanować jakąś komisję,
dotyczy to przedsiębiorców. Z jednej strony moja Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, ale z drugiej
strony nie wiem, która komisja, może Pan przewodniczący mi doradzi w tej sprawie. Dlatego
chciałbym w sprawie sprzedaży piwa na MOSiR zwołać komisję i spróbować jeszcze raz ten temat
rozpatrzeć
Odpowiedzi na wniosek Pana Radnego, dotyczący sprzedaży alkoholu na giełdzie przy Stadionie przy
ulicy Podwale w Koninie udzieliłem podczas sesji.

