ZałącznikNr 7 do Uchwały Nr XXXlX/264l11
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 8 lutego 2017 r.

KOMI sJ

PLAN PRACY
I BEZPIE'CZEŃS TWA, P ORZĄD KU PUB LI C ZNE
I USŁUG RADY MIASTA ŻynłnoowA
NA ROK 2017.
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Termin

Zakładane działania i tematyka posiedzeń

Przygotowanie

i

przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeŕlstwa' Porządku

Publicznego, Handlu i Usług RMŻ na ľok 2017.

Pľoblem uporządkowania parkowania samochodów w newralgicznych punktach
miasta w perspektywie zwiększenia miejsc parkingowych. Realizacja sytemu

rcalizacii
styczen20IT
styczeí2077

''Paľkuj i J eđŹ"w Żyrardowie.

J

Aĺaliza zagadnien obrony

4
5

Zađaniai problemy Schĺoniska dla Bezdom ny ch Zwieruąt w Żyrardowie.
Ana|iza bezpíeczeÍlstwa w mieście przez pryzmat oceny ptacy i współpracy służb
odpowiedzialnych : Stľaży Miej skiej, Po licj i, Str aĘ Pożarnej .

6

W sp ółpľac a

giami.

Raz na rok

7

Analiza funkcj onowania i peľspektywy ľozwoj owe Targowiska Miej skiego

Raz na ľok
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C

Raz na rok

ywi lnej i Zar ządzani a Kryzy sowe go.

z ot ganizacj ami p ozar ząďovĺy mi zajmuj ącymi

si

ę pato

lo

Bilans rozwoju sklepów wielkopowierzchniowych i sieciowych w Zyľardowie
w odniesieniu do rodzimego handlu. Informacje o wielkościwpływów od handlu
i usług zasilających budzet Miasta. Wydane pozwolenia ĺa sprzedaż alkoholu
i nvpłynvy ztego týułu.
Zapoznanie

się

i

ocena działan Miasta mających na celu przeciwdziałanie

Raz na ľok
Raz na rok

Raz na rok

Na bieżąco

patologiom społecznym m.in.:
- narkomanii
- alkoholizmowi
- przestępczości
- przemocy w rodzinie
10

11

12.

Bezpieczeństwo dzíeci i młodzieŻy w szkołach
w Żyrardowie.

i na

terenach pľzyległych

wľZes1en

Problem nielegalnych salonów gier hazardowych w Żyrardowie tzw. ,jednorękich
bandytów''.

Raz na rok

opiniowanie uchwał Rady Miasta mieszczących się w merytorycznym zakľesie
problematyki Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.
Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych do Komisji. Uchwalanie
wniosków skieľowanych do Prezyďenta Miasta i odpowiednich jednostek Miasta,
analizarealizacii wniosków skierowanych do Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

Na bieżąco

1

t3

Analiza i ocena pracy StľażyMiejskiej

Na bieżąco

14.

Współpľaca z komisjami meľýorycznymi RMZ.

Na bieżąco

15

Wnioski dotyczące oznakowania dróg, przystanków autobusovvych oľaz oświetlenia
dľóg i ulic mające na celu podniesieniebezpieczeństwa.

Na bieżąco

16

Współprac a z samorządami mieszkańców

Na bieżąco

17.

Koľzystani e z pr aw a inicj atywy uchwałoda w czej

bieŻącej sýuacji wpľowadzone aneksem

W miaľę
potrzeb

18

Składanie wniosków dotyczących korekt budżetu miasta w zakĺesie zagadnien prac
Komisji.

W miarę
potrzeb

19

Analiza pľac Komisji Bezpieczeństwa' Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMZ
w roku 20Í7.
Pľzygotowanie planu pracy Komisji BezpieczeÍlstwa, Porządku Publiczĺego, Handlu
i Usług RMŻ na rok 2018 .

Grudzień2017

Inne dziú'ania Komisji wynikające
do planu pracy na ľok 2017
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