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nr 25l 2016

Handlu i Usług RMŻ
posiedzenia Komisj iBezpieczeństwa. Porządku Publicznego,
w dniu 24 1istopadaŻ0I6 r

z

Porządek posiedzenia:
1. SprawY organizacYjne
a) otwaľcieposiedzenia
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia
c) pľzedstawienie poľządku posiedzenia
2. Zapozĺanie się i ocena ďziałaíMiasta nających na celu przeciwdziałanie patologiom

3.
4.

5'

m.in.narkomanii,alkoholizmowi,pľzemocywľodzinie.

osiedla
Informacja na temat powstania nowego sklepu sieciowego na teľenie
Żeľomskiego.
Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji'
Zamkĺľlięcieobľad.

Komisji
dnĺu 24 listopada o godz. 18.00 w Resuľsie odbyło się posiedzenie
Posiedzenie otwoľzył
Bezpieczeństrł,a, Poľządku Publicznego, Handlu i Usfug RMŻ'
prawomocnośó obrad,
i prowadził Pan Aľkadiusz Sowa Pľzewodni czący Komisji. Slwieľdził
gości. W spotkaniu
pľzeĺlstawiłpoľządek posiedzenia, powitał radnych oraz zaptoszonych
pasa drogowego
wzięła uďzíał grupa handlowców w Sprawie wysokości stawki za zajęcie

w

w celu prowadzenia,lziała\ności handlolvej w obľębie cmentarza.

alkoholizmowi'
pierwszy omówiono tenrat zapobiegaĺie patologiom m.in. narkomanii,
oľaz promocyjnych
ptzemocy w ľodzinie. Infoľmacje w zakĺesie dziaŁaŕĺprofilaktycznych
Waľdziak Dyrektor
pľzeprowadzonych wśľóddzieci i młoďzieŻy przedstawiła Pani Wiesława
ptzeciwdziałania
Wyáziału Zdrowía i Spľaw. Społecznych UM. Irrformacje na temat
p."..o"y w rodzinie zreferowaŁa Pani Monika Wożniak-Gľabek pracownik socjalny
w Miejskim ośrodku Poĺnocy Społecznej. Przyb|iŻyła zasady działanie Zespołu
przemocy w ľodzinie'
Inteľclysĺ;yplinarnego, omówiła najczęstsze przyczyny występowania

.Tako

Stľaży
Głos w sprawie zabrał również Pan Zbigniew Bieganski Zastępca Komendanta

Miejskiej pľzedstau,i ając

Pan

A. Sowa

wykľoczeń odnotowanych przez sfużby.
proÍilaktykę haz'ardową. Na zadane pytania zostaĘ udzielone

dane dot'

zapy?.ał o

odpowiedzi.
zajęto się kwestią powstania nowego sklepu sieciowego
SzcześniakSpecjalista
na teľenie osiedla Żeľomskiego. Temat ztefęrowała Pani Jadwiga
Go spod arczej UM'
w Referaci e Dzíała|ĺości

W kolejnym punkcie

posiedzeni

a

drogowego' temat przyblizyŁaPani
Kolejny omówiony temat dot. opłaty ztytułl zajęciapasa
wzb]udził ww' temat' Ustalono'
Justyna Woźniakowska (pľzedsiębiorca)" Wiele emocji
posiecĺzenie komisji poświęconeww' spľawie'
Że za Ztygoc1nie zostanie zorganizowane
i ĹIsług l\MŻ24listopada 2076 r'
Komisja Bezpieczeństwa, Poľządku Pu blĺcznr:gĺl, Handlu

Str.1

ProtokoĘ z posiedzeń komisj i zostaŁy przyjętej

edno głośnie'

W związku z

Sowa podziękował uczestnikom
Wczerpaniem tematów Pan AÍkadiusz
zaĺnlaý'posiedzenie komisji'
spotkanila zaprzybycieárarudzíałw dyskusji, następnie
Protokołowała: Iwona Nalej

Pľzewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego

a

Handlu i LJsług RMŻ}4listopada
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