Protokól
ze wspólnego posieđzeniaKomisji Kultury, Promocji Miasta
i Spraw Społecznych RMZ oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Handlu i Usług RMZ
z ďnia27 grudnia2}I7 r.

KPMiSS Stan Komisji BPPHiU Stan Komisji

8 radnych

obecnych _ 6 ľadnych

6 radnych

obecnych _ 3 ľadnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

1.

Sprawy organizacyjne:

a.
b.

c'

otwaľcie posiedzenia;
Sťwieľdzenie pľawomocnościobrad;

Przedstawienie porządku obrad.

Ż. opiniowanie projektów uchwał:
a. w spľawie Miejskiego

Progľamu Profilaktyki

i

Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2018 rok;

b'
c.

w sprawie Miejskiego Pľogramu PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 20l8 rok;

w sprawie wyboľów uzupełniających ławników do oľzekania w Sądzie Rejonowym
w Żyrardowie na kadencję w latach 2016-2019.

3.
4.
Ad

Zaopiniowanie pľopozycjinadania Eko-Parkowi imienia pľof. Zbigniewa Religi.
Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 27

grudnia Ż0l7 r.

o godz. 16.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się wspólne

posiedzenie Komisji Kultury, Pľomocji Miasta

i

Spraw Społecznych

RMŻ oraz

Komisji

i Usług RMZ. otworzyłaje i popľowadziła radna
Monika Gwiaździńska-Wľzesień, Pľzewodnicząca Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spľaw
Bezpieczeŕlstwa, Porządku Publicznego, Handlu

Społecznych RMZ. Powitała uczestn ików spotkania i pľzedstawi ła zapr o szonych

go ści.

Ad2a.i2b.
Pľojekty obu pľogľamőw związanych z pľofilaktyką przedstawiła pani Wiesława Waľdziak,
Dyrektoľ Wydziału Zdtowia

badań statystycznych,

o

i

Spľaw Społecznych. Mówiła o załoŻeniach pľogľamów, o wynikach

działaniach, których realizację zaplanowano

o działaniach realizowanych w roku

na ľok 2018, a

także

2017 . Wspomniała o konsultacjach społecznych, którym poddane

były projekty, jak również o źrődłachfinansowania zadań ujętych w programach czy o organizacjach
społecznych wsp

ieľaj ący

ch działania proÍilaktyczne.

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Pľomocji Miasta
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ _

i Spľaw Społecznych RMZ
27.12.2017

oľaz Komisja
1

W toku dyskusji ľadni dociekali, jaka kwota jest przenlaczona na realizację obu pľogľamów,
czy pojawiają się nowe działania pľofilaktyczne czy od czego zależy rodzaj progľamów ľealizowanych

na terenie ĺőŻnych dzielnic Żyrardowa. Zwrócono uwagę na koniecznośó oľganizacji kolejnych
spotkań

z ekspeńami, a także organizacjijak największej liczby

spotkań bezpośľednio z dzieć,mi

i młodzieŻą. Zapytano również o działania związane z przeciwdziałaniem uzaleŻnieniom od hazaľdu.
W głosowaniu członkowie Kultury, Pľomocji Miasta i Spraw Społecznych RMŻ zaopiniowali
obydwa pľojekty pozytywnie 5 głosami ,,za", przy bľaku głosów ,,pľzeciw'' i 1 głosie ,,wstľąlmuję

się''. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu

i

Usług RMŻ również

zaopiniowali oba pľojekty porytywnie 3 głosami ,,za", pÍzy bľaku głosów ,,przeciw'' i ,,wstrzymuję
się''. Po zakończeniu głosowania radny Jőzef Kapusta wyjaśnił,dlaczego wstrąlmał się od głosu.

Ad 2c.
Projekt uchwały przedstawiła pani Małgorzata Szustakiewicz, Sekretaľz Miasta. Dodała, Że
wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatów na ławników. W głosowaniu członkowie Komisji pozyýwnie
zaopiniowali projekt uchwĄ 6 głosami ,,za", przy braku głosów ,,pľzeciw'' i
się''.
',wstľZymuję

Ad 3.
omówiono pismo w sprawie upamiętnienia pľof. Zbigniewa Religi popľzez nadanie jego
imienia obiektowi zlokalizowanemu w Żyrardowie, np. Eko-Paľkowi. W toku dyskusji dociekano' ilu
mieszkańców podpisało petycję, zwrócono również uwagę nato, że w 2018 r. prrypadnie 80. rocznica

uľodzin prof. Zbigniewa Religi. omówiono sposób dalszego procedowania nad ewentualnym
nadaniem imienia. W głosowaniu członkowie Komisji Kultury, Pľomocji Miasta i Spraw Społecznych

F.MŻ 6 głosami ,,za" zaopiniowali pozytywnie możliwośó nadania imięnia prof. Religi Eko-Paľkowi.

Ad 4.

Pani Monika Gwiaździńska-Wľzesień, Przewodnicząca Komisji Kultury, Promocji Miasta
i Spľaw Społecznych RMŻ, podziękowała uczestnikom spotkaniazaudział w posiedzeniu i zamknęła
obrady.
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Pľotokół sporządziła: Doľota Rdest
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