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Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

l.

Spľawy oľganizacyjne:

a.
b.
c.
2.

Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie pľawomocnościobrad;
Przedstawienie poľządku obrad.

Analiza pľawnych aspektów

i

zagrożeń wynikających

z działalnościtzw. salonów automatów

gier hazardowych w Żyrardowie. Ana|iza problemu z perspektywy Uľzędu CelnoSkaľbowego.

3.
4.
Ad

Sprawy rőżne.
Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 5 grudnia 2017 r. o godz.

18.00

w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

Komisji BezpieczeÍlstwa, Poľządku Publicznego, Handlu i Usług RMZ. otworzyłje i poprowadził
ľadny Arkadiusz Sowa' Pľzewodniczący Komisji Bezpieczeńsfrła, Porządku Publicznego, Handlu
i Usług RMZ. Powitał uczestników spotkania i pľzedstawił zaproszonych gości.

^d2.

Pan Jakub Sobacryński

z

Mazowieckiego Urzędu Celno-Skaľbowego

pľzedstawił infoľmacje na temat nielegalnych punktów
Poinfoľmował o obowiązującym stanie pľawnym'

a

z

automatami

w

do gier

Warszawie

hazardowych'

takŻe przyvvołał ustawę, na mocy któľej

dopuszczone jest legalne świadczenie podobnych usług, ale lokowanie punktów gier hazardowych jest

obwarowane wieloma ogľaniczeniami. Wspomniał

o zapisach rwiązanych z karaniem właścicieli

salonów gier niskich wygľanych oraz samych automatów do gier, atakże o możliwościachskutecznej

likwidacji takich salonów. Informacje uzupełnili pani Edyta Marczewska,I Zastępca Powiatowego
Komendanta Policji

w

Żyrardowie oraz pan Sławomiľ Matysiak

z

Zespołu ds. Pľzestępczości

Gospodarczej KPP w Żyraľdowie.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ - 05.12.2017

W toku dyskusji ľadni dociekalim.in. czy do salonów gier niskich wygranych funkcjonariusze

mogą wejśó Ęlko

z

nakazem pľokuratoľskim czy z jakimi problemami

funkcjonaľiusze. Sfoľmułowano wniosek związany

z

w tej sferze borykają

się

dostrzeganiem możliwościudoskonalenia

obowiązującego prawa' wyrażono ľównież nadzieję na zacieśnieniewspółpracy między KPP

w Żyrardowie i Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie cęlem zmniejszenia liczby

salonów

na teľenie Żyrardowa.

Ad 3.
Radny Arkadiusz Sowa, Pľzęwodniczący Komisji, zapoznał członków Komisji z infoľmacją

na temat podmiotów działających na terenie Miasta, na terenie których w roku 2018 będzie
wykonywanaka'a ograniczenia wolnościoľaz nieodpłatna, kontrolowana praca społecznie uĘteczna.
Członkowie Komisji wyrazil'i aprobatę dla takiej działalności.

Á.d 4.

Radny Arkadiusz Sowa, Pľzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego,
Handlu i Usług RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknął obľady'

Przewodniczący
Komisj i Bezpieczeŕlstwa, Poľządku
Publicznego, Handlu iUsług RMŻ
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Radny Aľkadiusz Sowa

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa' Poľządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ
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