Protokół posiedzenia nr 13/2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM
w dniu 7 stycznia 2021r. od godz. 10.00 do 11.00
Skład komisji - 5 radnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, obecnych 5 członków – lista obecności
stanowi zał. nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Burmistrz Miasta – Ryszard Niedziółka
Przedstawiciel Spółki „Dino Polska” S.A.
Ad. pkt 1.
Posiedzenie otworzył Dariusz Duczek - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Kętrzynie, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
Ad. pkt 2.
Przewodniczący Komisji zgłosił poprawkę do porządku obrad wprowadzenia po pkt 5. pkt 6. o treści
„Przyjęcie protokołu nr 12/2020 z dnia 30 listopada 2020 r” , którą komisja przyjęła jednogłośnie.
Innych zmian nie zgłoszono i Przewodniczący komisji przedstawił poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku Spółki DINO POLSKA S.A. ws. rozszerzenia limitu na punkty
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w
mieście Kętrzyn.
4. Zapoznanie się z petycją ws. szczepień na COVID -19.
5. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu nr 12/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.
który Komisja przy udziale 5 członków obecnych w głosowaniu przyjęła jednogłośnie wraz z
poprawką.
Ad. pkt 3
W tej części posiedzenia przystąpiono do mówienia wniosku Spółki „Dino Polska „ S.A. ws.
rozszerzenia limitu na punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w mieście Kętrzyn.
Przedstawiciel spółki poinformował, że spółka prowadzi politykę ekspansji w woj. WarmińskoMazurskim. Jest spółką z polskim kapitałem. W mieście przewiduje dwie lokalizacje przy
ul. Mazowieckiej i Ogrodowej. W każdym z marketów powstałoby 14 miejsc pracy. Budowę
obiektów uzależnia od uzyskania koncesji.
Przewodniczący Dariusz Duczek zwrócił uwagę, że market przy ul. Ogrodowej byłby w bezpośrednim
sąsiedztwie szkoły.
Przedstawiciel spółki powiedział, że odległość jest zachowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Radna Alicja Biała stwierdziła, że jest przeciwna rozszerzaniu limitu.
W wyniku dyskusji komisja postanowiła jednogłośnie przełożyć opiniowanie wniosku na najbliższe
posiedzenie komisji i wystąpić do Burmistrza Miasta z prośba o:
1. Określenie potencjalnych, przewidywalnych przychodów do budżetu miasta z podatku od
nieruchomości, a także pośrednich wpływów związanych z zatrudnieniem pracowników i
obrotem, generowanym przez w/w spółkę w przypadku otworzenia sklepów w mieście.
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2. Udzielenia informacji o koncesjach na sprzedaż napojów alkoholowych, wygasających w roku
2021 i 2022.
Komisja w celu podjęcia decyzji wystąpiła również do komisji alkoholowej o wyrażenie opinii w
przedmiotowej sprawie.
Ad. pkt 4
W tej części posiedzenia zapoznano się z petycją w sprawie szczepień na COVID-19.
Ad. pkt 5
Radni nie zgłosili zapytań i wniosków.
Ad. pkt 6
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 12/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
Ad. pkt 7.
Wobec omówienia porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Irena Małachowska

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji RM
(-) Dariusz Duczek
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