PROTOKOT NR 9/2016

z PoslEDzENlA KOMISJI PORZADKU PMWNEGO IPUBLICZNEGO
RADY MIASTAWLOCLAWEK
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

pod pzewodnictwem radnej Pani Katazyny Zarqbskiej

kt6re odbylo siq w siedzibie Komendy Miejskiej Stra2y Pozarnej pzy ul. Plockiej 7a we Woclawku

W obradach udzial wzigli:

.
.
.

radna Katarryna Zargbska
radny Janusz DgbczYtiski
radny Damian Chelminiak

Proponowany Porzqdek obrad:

1.

SprawyorganizacYjne
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 8 z dnia 21'06'2016
d) zmianY do Porzqdku obrad.

2.

poiarowej na terenie miasta
Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie lnformacji o sytuacji
Wloclawek w I P6lroczu 2016 roku'

3.

Miejskiel w
Rozpatrzenie i zaopiniowanie Informacji z dzialalno6ci Straiy
2016 roku.

4.

ustalenia sklad6w
Zaopiniowanie prolektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie
osobowvch stafych komis.ii Rady Miasta'

l

p6lroczu

5. Zaopiniowanie projektu uchwafy w sprawie odwolania Przewodniczqcej

Komisji

Budietu, Rozwoju i Promocji Miasta'

6.

icz4cego Komisii
Zaopiniowanie projektu uchwafy w sprawie wyboru Przewodn
Budzetu, Rozwoju i Promocji Miasta'

7.

jednolitego tekstu uchwafy w
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie ogtoszenia
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wloclawek'

8.

Sprawy bieiqce iwolne wnioski.

Ad.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe,

W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyta radna Katarzvna Zarebska Przewodniczaca Komisii
udziai wziqli czlonkowie Komisji oraz go6cie wg listy obecno3ci stanowiqcej zalqcznik do
niniejszego protokolu. O godzinie 830 PrzewodniczEca Komisji otworzyla obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji oraz go6ci podzigkowata zastepcy Komendanta Miejskiej
Paristwowej straiy Poiarnej Dariuszowi Kuligowskiemu za udostqpnienie sali w celu
przeprowadzenia obrad Komisji. Poinformowata, ii zgodnie z lista obecno(ci w posiedzeniu
uczestniczy trzech czlonk6w Komisji, co wobec skladu wynoszacego piqi os6b stanowi
quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji. Ponadto Przewodniczaca
Komisji poinformowafa, i2 w Biurze Rady Miasta zna.idowaf siq do wglqdu protok6l nr 8 z dnia
21 czerwca 2016 roku, z kt6rvm czlonkowie mogli siq zapoznai iwnie6i swoje uwa8i. wobec
braku uwag ze strony czlonk6w Komisji, w drodze glosowania, protok6l zostat przyjQty
jednomySlnie. NastQpnie Przewodniczqca Komisji skierowala zapytanie do czlonk6w Komisji
Komisji
czy wnoszE zmiany do porzqdku obrad. w zwiqzku z brakiem uwag Przewodniczqca
Porzqdku Prawnego i Publicznego podjqla obrady wedtug ustalonego porzqdku'

Ad.2

[ozpatrzenie oraz zaopiniowanie Informacji

o

sytuacji poiarowej na terenie miasta

Wloclawek w I p6lroczu 2016 roku.

..Ur.niugfotrpoprosifaZastepceKomendantaMiejskiejParlstwowejStra2yPozarnej
polowie 2016 roku' jednostki
Dariusza Kuligowskiego, ttory ptiniormowal, 2e w pierwszej
przy 530
ochrony przeciwpo2arowej na terenie Miasta Wloctawek' interweniowaly
i27 alarm6w fatszywych' W
zdarzeniach w tym 256 to poiary, 247 miejscowe zagro2enia
zagroie{'
por6wnaniu do ubiegtego p6lrocza 2015 roku wzrosla liczba miejscowych

interwencji odnotowano
natomiast liczba po2arow zmalala. Na terenie Wloclawka najwiqcej
wystqpil
w rejonie Sr6dmiescia, Zazamcza i Poludnia' W pierwszym p6lroczu 2016 roku
poiar6w W czerwcu 2016
wzrost zdarzed na terenie Zawi6la: 19 miejscowych zagro2en, T
natomiast w ciagu
roku na terenie miasta wloclawek odnotowano 83 miejscowe zagroienia,
W
jednej doby - ll czerwca, wystqpifo 31 zagroleri, gl6wnie spowodowanych burzq
piur*rry. p6lroczu 2015 roku strazacy 52 razy udzielali pomocy policji np' przy otwarcru
obiekty przy
pomieszczerl oraz innych czynnoSciach operacyjnych, np' 13 razy zabezpieczali
roku na terenle
podejrzeniu podloienia ladunku wybuchowego' W pierwszym p6lroczu 2016
61' najmniej
kwietniu
miasta Wtocfawek, najwiQcej po2ar6w miaio miejsce w maju 73 oraz
p6lroczu we Wloclawka
po2ar6w odnotowano w miesiqcach luty i marzec 26' W pierwszym
23 osoby ranne oraz 5
odnotowano 2 ofiary Smiertelne, to ofiary wypadk6w drogowych'

rannychwwynikupo2ar6w.og6|naszacunkowawarto(istratnaterenieMiastaW|octawek
tys'
wvniosta 358 tys., natomiast wartoii mienia uratowanego to 359
Komisji
Wobec braku zgioszei radnych do zabrania glosu w dyskusji, Przewodniczqca
miasta
poddala pod glosowanie PrzYjqcie Informacji o sytuacji poiarowej na terenie

Wtoclawek w I p6lroczu 2016 roku.

W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno5ci trzech czlonk6w Komisji za
przyjqciem przedstawionej Informacji radni opowiedzieli siq jednomySlnie, poz$ywnie.

Ad.3
Rozpatrzenie izaopiniowanie Informacji z dzialalno3ci Straiy Miejskiej w lp6froczu 2016
roku.
Przewodniczaca Komisii Radna Katarzvna Zarebska poinformowala, i2 wprowadzenia do
Informacji dokona Komendant Straiy Miejskiej Bogdan Mielniczek. Strai Miejska we
wloctawku przyjqla na rok 2016 nastqpujEce dzialania priorytetowe: wzmo2enie dziafai
ukierunkowanych na redukcjq zakt6ceri ladu i porzqdku publicznego przez osoby bqdqce pod

nadal dominujqcv rodzaj naruszenia prawa, kontynuowanie
dzialafi Patrolu szkolnego oraz modyfikacja programu prelekcji o eksponowanie zagadniei
zwiqzanych ze szkodliwosciq spo2ywania alkoholu izagro2eniami zwiqzanymi z uzywaniem
dopalaczy, nasilenie dziatari monitorujacych miasto z ukierunkowaniem na ochronq urzQdzen
u2ytku publicznego, wzmoienie restrykcyjnoSci wobec kierowc6w aut notorycznie
naruszajqcych przepisy o ruchu drogowym. W odpowiedzi na liczne sugestie i prosby
prewencji
mieszkaric6w strai Miejska patrolowata teren cmentarza komunalnego w ramach
zwiqzanej z kradzieiami oraz potencjalnym wandalizmem, ze wzglqdu na zwigkszenie
pracownik
bezpieczefistwa os6b korzystajqcych z kqpieliska miejskiego na jeziorze czarnym
porozumieniu
z
monitoringu wizyjnego miasta prowadzit obserwacjq tego rejonu' Ponadto w
KMP Wloclawek Stra2 Miejska realizowala patrole na w/w terenie. W zwiazku z rosnacQ
liczbq zdarzei zwiqzanych z koniecznoSciq udzielania pomocy przedmedycznei( reanimacje'
pierwszej
opatrywanie ran) stra2nicy odbyli profesjonalny i zakoriczony egzaminem kurs
pomocy. Strai Miejska w I p6froczu 2016 roku dokonala 6'260 interwen cii' 424 ro
interwencje wobec os6b nietrze2wych w tym konwoie do pogotowia lub szpitala wyniosty
78'
212, konwoje do Komendy Miejskiej 134, natomiast konwoje do mieisca zameldowania
wniosk6w
Ponadto udzielono 2.830 pouczeri, nato2ono 375 mandat6w oraz skierowano 45
tylko w
do sqdu o ukaranie. Podczas realizacji programu,,Zero tolerancji dla nietrzeiwodci",
skierowali 3
miesiqcu czerwcu strainicy udzielili 92 pouczei, natoiyli 57 mandat6w karnych
wnioski o ukaranie, pod.ieli 167 interwencji. Uwzglqdniajqc liczne zgloszenia od mieszkaric6w
zadaniem byto
naszego miasta podjqto decyziq o powolaniu Patrolu drogowego' kt6rego
przepis6w ruchu
reagowanie na interwenc1e mieszkaic6w zwiqzane z naruszeniem
drolowego, czyli nieprawidlowe parkowanie, parkowanie na terenach zielonych' blokowanie
oraz
wjazdu. Efekty funkcjonowania Patrolu drogowego jui sq widoczne' przy ulicy Zapiecek
slq
ulicy Szpitalnej sa przestrzegane przepisy o ruchu drogowym, parkowanie aut odbywa
prawidlowo iw zwiqzku z tym nie ma zgloszefi mieszkaric6w. Ponadto zakoficzono audyt,
kt6ry zostal przedstawiony Panu Prezydentowi, natomiast w czasopiSmie "Systemy
tzn'
alarmowe" szczeg6towo jest opisany, wypadl on pozytvwnie dla Straiy Miejskiej
pokazano wiele plus6w w dziafaniu monitoringu miejskiego we Wlocfawku' a tak2e
usterki
niedociqgniqcia tych, kt6rzy odpowiadali za wdroienie, zostaty usuniqte Wszystkie
stwierdzone przez audytor6w zostaly naprawione i system funkcjonuje o wiele sprawniei.
Mimo wszvstko na rok 2018 trzeba bqdzie podjqi decyzjq w sprawie dalszego dzialania
monitoringu, poniewai czQstotliwosci, na kt6rej pracuie monitoring iest nie do konca
zadawalajEca, natomiast SAT FILM zaproponowal inne rozwiazanie, czyli podlqczenie 30
kamer pod istniejqce jui Swiatlowody. Obecny system wykorzystany jest tvlko w 30%, a 2eby
wykorzystai go szerzej muszq byi techniczne mo2liwo6ci przesyfania tych danych. Zdaniem
pana Komendanta jest to ciekawa oferta i koszty tej oferty r6wniei sq korzystne, ale dopiero

wplywem alkoholu, jest

to

po zakoiczeniu programu unijnego w miesiQcu marcu 2017 roku. W zwiqzku z tym, nowy
spos6b funkcjonowania monitoringu zostanie przedstawiony Radzie Miasta w poiowie roku
2OL7. Po zakonczeniu wypowiedzi Komendanta Straiy Miejskiej, PrzewodniczEca Komisji
otworzyta dyskusjq.
W dvskusii udziaf wzieli:
Radnv ianusz Debczvriski zapytal Pana Komendanta, na czym ma polegai innowacja w
postaci patroli na ulicy 3 go Maja?
Komendant Straiv Mieiskiei odpowiedzial, ii w zwiqzku z sugestiami i proSbami wlaicicieli
sklep6w znajdujqcych siq na ulicy 3go Maja w sprawie zakl6cenia ladu i porzqdku
publicznego przez osoby bqdqce pod wpfywem alkoholu majq byi wprowadzone dodatkowe
patrole w godzinach od 10 do 18. Tylko w jednym miesiEcu Strai Miejska interweniowala
380 razy. Osoby nietrzeiwe byly zabierane z lawek znajdujqcych siq na ulicV 3go Maja, po
czym wracaly z powrotem, poniewai sE to przede wszystkim mieszkaricy tej ulicy' W zwiqzku

z tym mieszkaricy, ale przede wszystkim wla6cicieli lokali domagajq siq patroli stalych. w
miesiqcu wrze6niu powstanie wsp6lny patrol Stra2y Miejskiej wraz z Policjq, a gl6wnie'
dlatego w godzinach od 10 do 18, poniewa2 wlaiciciele lokali chcq prowadzii spokojny
handel.
Wobec braku innych glos6w w dyskusji Przewodniczqca Komisji poddala pod glosowanie
przyjqcie Informacji z dzialalnoici StraZy Miejskiej w I p6troczu 2016 roku'

Wwynikuglosowaniaprzeprowadzonegowobecnoscitrzechczlonk6wKomisji,za
przyjqciem w/w Informacji radni opowiedzieli siq jednomySlnie, pozytywnie'

Ad.4

zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwalq

w

sprawie ustalenia sklad6w

osobowych statych komisji Rady Miasta.

Wprowadzeniadoprzedmiotowegoprojektuuchwa|ydokona|aDvrektorBiuraRadVMiasta
pani Malgorzata Feliniak, kt6ra poinformowata, 2e podjecie przedmiotowej uchwaly wynika z
wygasniqciamandatuRadnegoTadeuszaRaczyriskiegoorazzrea|izacjiwnioskuzlozonego
przez Radnego Henryka Mielczarczyka, kt6ry zgiosil akces do pracy w Komisji Gospodarki
Miejskiej i Ochrony Srodowiska oraz w Komisji Porzqdku Prawnego i Publicznego'
poddala
Wobec braku glos6w w dyskusji na przedstawiony temat, Przewodniczqca Komisji
pod glosowanie przyjqcie ww. projektu uchwaly.
W wyniku gtosowania przeprowadzonego w obecno5ci trzech czlonk6w Komisji za
pozytywnie'
przyjqciem projektu uchwafy czfonkowie Komisji opowiedzieli siq jednomySlnie
Opinia do uchwafy stanowi zalacznik do protokolu.

Ad 5.

zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie odwolania Przewodniczqcej Komisji Budietu'
Rozwoju i Promocji Miasta.
wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwaly dokonala Dvrektor Biura Radv Miasta
Pani Malsorzata Feliniak, kt6ra poinformowala, 2e przedmiotowy projekt uchwalY wynika

z realizacji wniosku Klubu Radnych Prawa iSprawiedliwoici. W uzasadnieniu przytoczony
zostal komenta'z oraz orzecznictwo wskazujqce, ii Rada przy zachowaniu odpowiednich
procedur mo2e odwolywai przewodniczqcego komisji, je2eli tylko uzna, 2e jest to w jej
ocenie celowe. Nikt nie ma prawa domagania sig bycia przewodniczqcym komisji, gdyz
wyb6r w tym zakresie jest wolnym wyborem Rady.
Wobec braku gtos6w w dyskusji na przedstawiony temat, Przewodniczqca Komisji poddala
pod glosowanie przyjqcie ww. projektu uchwaly.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno3ci trzech czlonk6w Komisji za
przyjqciem projektu uchwafy opowiedzialo siq 2 czlonk6w Komisji, przy l glosie przeciwnym.
Opinia do uchwaly stanowi zatqcznik do protokolu.

Ad.6
Zaopiniowanie projektu uchwaiy
Rozwoju i Promocii Miasta.

w sprawie wyboru Przewodniczqcego Komisji Budietu,

wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwaly dokonala Dvrektor Biura Radv Miasta
pani Malsorzata Feliniak, kt6ra poinformowala, 2e je2eli podczas obrad Sesii bedzie podjQta
uchwala o odwolaniu Przewodniczqcej Komisji Bud2etu, Rozwoju iPromocji Miasta, trzeba
bqdzie dokonai wyboru nowego Przewodn iczEcego iten projekt reguluje tq sprawQ' Je2eli
nie bqdzie odwolania w6wczas projekt uchwaty bqdzie zdjqty z obrad porzqdku sesji.

Wobecbrakug|os6wwdyskusjinaprzedstawionytemat,PrzewodniczqcaKomisjipoddala
pod glosowanie przyjgcie ww. projektu uchwaty.

W wyniku glosowania przeprowadzonego w

obecno6ci trzech czlonk6w Komisii za
przeciwnym'
przyjqciem projektu uchwaty opowiedzialo siq 2 cztonk6w Komisji' przy l glosie
Opinia do uchwaly stanowi zalqcznik do protokolu'

Ad.7

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu uchwaty w
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wloclawek'

zaopiniowanie proiektu uchwaty

w

iak. kt6ra dokonala wprowadzenia do

r.h-.ty poinformowala, 2e konieczno(i wniesienia pod obrady Rady Miasta
"t"-"j
jednolitego Statutu Miasta
Wloclawek uchwaly w sprawie ogtoszenia podczas tekstu

pr*dt

i niekt6rYch
Wloclawek wynika z przepis6w ustawy o ogfaszaniu akt6w normatywnych
wydania tekstu
innych akt6w prawnych. Ustawa ta naklada na RadQ Miasta obowiqzek
nie rzadziej nii raz na 12 miesiQcy' a
iednolitego aktu normatvwnego innego nii ustawa,
Nr
iakie ogtoszenie przedmiotowego tekstu jednolitego w formie obwieszczenia. Uchwala
uchwalenia
xxllL34/2OL2 Rady Miasta wtoitawek z dnia 30 kwietnia 2oI2 r. w sprawie
Statutu Miasta Wloclawek zostata zmieniona Uchwalq Nr vl/26/2OL5 Rady Miasta
Wloclawek z
Wloclawek z dnia 30 marca 2015 r, oraz Uchwalq Nr XVll/36/2016 Rady Miasta
wydania tekstu
dnia 21 marca 2o16 r., w zwiqzku, z czym powstaf ustawowy obowiqzek
jednolitego statutu.
poddata
Wobec biaku glos6w w dyskusji na przedstawiony temat, Przewodniczaca Komisji
pod glosowanie przyjgcie ww. projektu uchwaly'

w

obecnoSci trzech czlonk6w Komisii za
przyjqciem projektu uchwaly czlonkowie Komisji opowiedzieli siq jednomySlnie pozytywnie.

W wyniku

glosowania przeprowadzonego

Opinia do uchwaly stanowi zatqcznik do protokolu.

Ad.8
Sprawy bieiqce i wolne wnioski

poinformowala, ii do Komisji wptynqlo pismo z Komendy Miejskiej Policji we wloclawku w
sprawie modernizacji stanowiska Zespolu Dyiurnych z proSbq o dofinansowanie
planowanych dziatari w kwocie 150.000,-. W zwiqzku z tym PrzewodniczEca Komisji
zaproponowata skierowanie wniosku do Prezydenta Miasta wloclawek w celu uczestnictwa
pokrycia koszt6w ww inwestYcji.
obecny na posiedzeniu Komisji Porzqdku PrawneSo iPublicznego Komendant Miejski Policji
Stawomir Kosiriski podziqkowaf radnym za przychylenie siq do tego wniosku'
wobec braku glos6w w dyskusii na przedstawiony temat, Przewodniczqca Komisji poddala
pod glosowanie przyjqcie ww. wniosku.
w wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno6ci trzech czlonk6w Komisji za
przyjqciem wniosku cztonkowie Komis.ii opowiedzieli siq jednomy6lnie pozytywnie'
Wniosek stanowi zalacznik do protokolu.

wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczaca Komisji radna Katarzvna

Zarqbska

zakof czyia posiedzenie.
Na

tvm protok6l zakoiczono.

Pnewodniczqca Komisil

Pozqdku Prawnego i Publicznego

bu,t'1"Katazyna ZalQbska
Sporr

E.Pranik BRM

