Protokół nr 33120Í7
z posiedzenia Komisj iBezpieczeństwa, Poľządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

z
Stan

Komisji-

đnia30 sierpnia 2017 r.
Obecnych

6 ľadnych

-

5 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia:

1. Sprawy

2.

organizacyjne:

a.
b.

otwarcie posiedzenia;

c.

przedstawienie poľządku obrad.

stwierdzenie prawomocności obľad;

Informacje o wielkości wpływów od handlu

i

usług zasilających budzet Miasta.

Wydane pozwolenia na sprzedaŻ alkoholu i wpływy do budzetu ztego týułu.

3. Wpływ handlu

wielkopowierzchniowego

w

Żyrardowie na sýuację

w

ľodzimym

handlu. ZaangaŻowanie wielkich sieci handlowych mających swoje placówki
na terenie Żyrardowaw życie kultuľalne, spoľtowe, oświatowe Miasta.

4.

Przyjecie protokołów

z

posiedzen Komisji Bezpieczenstwa' Poľządku Publicznego,

Handlu i Usług RMŻ nľ 27,28,29.

5.
6.

Spľawy bieŻące.

Zamknięcieobrad'

Ad 1. W

dniu 30 sieľpnia 2017 r.

o godz.

18.00

w

Resursie

w

Żyrardowie odbyło

się posiedzenie Komisji Bezpieczeŕstwa, Poľządku Publicznego, Handlu

i

Usług RMZ.

Spotkanie otworzył i popľowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Sowa. Powitał
uczestników spotkania i stwierdził prawomocnośćobrad.

^d

2., 3. W pierwszej częścispotkania przedstawiono informacje dotyczące wydanych

pozwoleń na sprzedaŻ alkoholu i wpływów do budżetu z tego týułu oraz omówiono wpýw

handlu wielkopowieľzchniowego

w

Tematy zaprezentowała Pani Jadwiga

na sýuację w rodzimym handlu.
Szcześniak z Refęratu DziałalnościGospodaľczej

Żyrardowie

UMŻ.

Pľotokół / Komisja Bezpieczeństwa, Poľządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

l 30.08.2017 r
1

w wyżej wymienionych tematach. Stwierdzono,
iŻ powstałe pawilony wielkopowierzchniowe nie nrają obecnie istotnego wpływu
Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję

na zamykanie się małych placówek. Ponadto Zaznaczono wzrost sprzedaŻy alkoholu
otaz zasadnośćorganizowania szkoleń dla spľzedawców odnośnie sprzedaŻy alkoholu
nieletnim

i

osobom pod wpływem alkoholu. ZauwaŻono trend zmniejszania się ilości

kiosków. Uczestnicy komisji poparli inicjatywę organizacji targów pfacy w naszym mięście.

Ad 4. Przyjęcie pľotokołów zostało przełoŻone na kolejne posiedzenie komisji.
Ad 5. brak

Ad

6. Pľzęwodniczący Komisj i Bezpieczeństwa, Poľządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ

Arkadiusz Sowa podziękował uczestnikom spotkania za przybycię oruz owocną dyskusję.
Posiedzenie kom

isj i

zostało zamknięte.

Pľzewodniczący

Kom

isj

i Bezpieczeństwa, Porądku Publ icznego,
Handlu i Usług RMŻ
Radny Aľkadiusz Sowa

Protokół sporządziła: Anna Żubrowska-Zembrzuska
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