Protokół nr 35l20t7
zposiedzenia Komisj iBezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ
z dnia24 płździernika2017 ľ.
StanKomisji_6

radnych

obecnych_4 ľadnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia:

l.

2.

Sprawy organizacyjne:

a.
b.

otwarcie posiedzenia;

c.

przedstawienie poľządku obrad.

stwierdzenie prawomocności obrad;

Analiza prawnych aspektów

i

zagtoŻeń wynikających

z

działalnościtzw. salonów

automatów gier hazardowych w Żyrardowie' Aktualny stan problemu oľaz tendencja
w Żyľardowie.

3.
4.
5.
Ad

Spľawy bieŻące.
Przyj ęcie protokołów nr 27, 28, 29, 30,

3

l,

32.

Zamknięcieobrad.

1. W dniu 24 października 2017 r.

o

godz. 18'00 w Resursie

w Żyrardowie

odbyło

się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usfug RMŻ.
Spotkanie otworzył i poprowadził przewodniczący komisji Arkadiusz Sowa' Powitał

uczestników spotkania i stwieľdził prawomocność obrad.

Ad 2. W

pieľwszej częścispotkania zajęto się ana|izą prawnych aspektów

wynikających

z

działalnościtzw. salonów automatów gier hazardowych

Temat omówiono

w

w

i

zagtożeŕl

Żyrardowie.

kontekście podjętych działan w pľzedmiotowej spľawie

oraz w odniesieniu do zmian w ustawie o grach hazardowych

z

dnia 15 grudnia 2016 r.

Przedstawiono ľównież aktualny stan pľoblemu w naszym mieście. Głos w sprawie zabrali

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie Edýa Marczewskao specjalista
z Referatu DziałalnościGospodarczej IJMŻ Jadwiga Szcześniak oraz Kieľownik Refeľatu
ds. Wykľoczeń i Monitoringu StraŻy Miejskiej

spotkania podjęli dyskusję w

iż działalnośó tzw'

w Żyrardowie Paweł Leszkiewicz.Uczestnicy

wýej wymienionym temacie. W podsumowaniu podkreślono,

salonów automatów gieľ hazardowych została ograniczona, jednak

nie zlikwidowana.
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Ad 3. Kolejny punkt spotkania dotyczył postulatu mieszkańców bloku przy ulicy Legionów
Polskich nr 74 odnośnie do bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mieszkaŕrcy przedstawili

liczne przyVJady zal<łőceń, wyľazili obawy co do bezpieczeństwa swojego i swoich rodzin
oraz dezaprobatę wobec dotychczasowej postawy służb porządkowych. Do Sprawy odniósł się

przedstawiciel policji Z-ca Komendanta Powiatowego Policji
Marczewska. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję

w

Żyľardowie Edyta

w wyżej wymienionym

temacie.

Radny Robeľt Rybicki złoŻyłdwa wnioski:
- w spľawie opľacowania uchwały dotyczącej ogľaniczenia spożywania alkoholu w miejscach

publicznych takich jak klatki schodowe' bramy kamienic, podwórka wspólnot

i

spółdzielni

mieszkaniowych;

- w sprawie zabezpieczenia śľodkówfinansowych w Budżecie Miasta na zainstalowanie
kamery monitoringv przy bloku przy ulicy Legionów Polskich 74 oraz odpowiedniego
oświetlenia tego miejsca.

oba wnioski zostaĘ przyjęte jednomyślnie.
Ponadto komisja wyszła z wnioskiem o zwrócenie się z petycją do Komendanta Powiatowego

Policji w Żyrardowie o podjęcie skuteczniejszych działań w celu zapewnieniabezpieczeństwa
i porządku publicznego w omawianym rejonie' Wniosek został przyjęĘ jednogłośnie.

Ad 4. Komisja przyjęła pľotokołynrŻ7,28,29,30,3l,32
Ad 5. Pľzewodniczący Komisj i Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMZ
Arkadiusz Sowa podziękował uczestnikom spotkania za przybycie oraz owocną dyskusję.
Posiedzenie komisj i zostało zamknięte.

Prze:wodniczący
Komisj i Bezpieczeństwa' Poľządku Publicznego,
Handlu i Usług RMŻ
Radny Aľkadiusz Sowa

Jh*Pľotokół sporządzila: Anna Żubľowska-Zembľzuska
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