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PROTOK6I NR u2017

z PostEDzENtA KOMtSJT PORZADKU PRAWNEGO I pUBTTCZNEGO
RADY MIASTA WIOCIAWEK
z dnia 12 stycznia 2017 roku
pod przewodnictwem radnego Pana Damiana Chelminiaka
kt6re odbyfo siq w siedzibie UrzQdu Miasta we Wloclawku ul. Zielony Rynek 11/13

W obradach udzial wziqli:

.
.
.
.
.

radna Agnieszka Chmielewska
radny Janusz Dqbczyfski
radny Henryk Mielczarczyk
radny Rafal Sobolewski
radna Katarzyna Zarqbska

Proponowany porzqdek obrad:

1.

Sprawy organ izacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokoiu nr 15 z dnia 22.t2.2OI6

2.

d) zmiany do porzqdku obrad.
Zaopiniowanie projektu uchwaiy zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia sktad6w
osobowych komisji Rady Miasta.

3.

Sprawy bieiqce iwolne wnioski.

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyl radny Damian Chelminiak Przewodniczqcy Komisji
udzial wziqli czlonkowie Komisji oraz go5cie wg listy obecno5ci stanowiacej zatqcznik do
niniejszego protokolu. O godzinie 800 Przewodniczqcy Komisji otworzyl obrady, po powitaniu
cztonk6w Komisji oraz go6ci poinformowal, ii zgodnie z listq obecno5ci w posiedzeniu
uczestniczy szeiciu czlonk6w Komisji, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Ponadto Przewodniczqcy Komisji poinformowal, i2 w Eiurze Rady
Miasta znajdowal siq do wglqdu protok6l nr 15 z dnia 22 grudnia 2016 roku, z kt6rym
czlonkowie mogli siq zapoznai iwniedi swoje uwagi.
Wobec braku uwag ze strony cztonk6w Komisji, w drodze glosowania, protok6l zostal
przyjety jednomySlnie. Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji poinformowal czionk6w Komisji o
zmianie porzqdku obrad. Do porzqdku obrad dodatkowo wprowadzona zostaia Informacja

dotyczqca zapewnienia bezpieczefistwa mlodzieiy szkolnej miasta w okresie ferii zimowych
w 2017 roku.
Nastqpnie Przewodniczqcy Komisji poddaf pod glosowanie zaopiniowanie zaproponowanego
porzqd ku obrad.
W wyniku przeprowadzonego glosowania w obecno6ci 6 czfonk6w Komisji za przyjqciem
porzqdku obrad radni opowiedzieli sie pozytywnie, jednomy6lnie.

Ad.2
Zaopiniowanie projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia sklad6w
osobowych Komisji Rady Miasta.
Wprowadzenia do projektu uchwaly dokonala Dvrektor Biura Radv Miasta Pani Matgorzata
Feliniak, kt6ra poinformowala, ii przedmiotowy projekt uchwaly wynika z realizacji wniosku
pana radnego Rafala Sobolewskiego, kt6ry zrezygnowal z pracy w Komisji Bud2etu, Rozwoju i
Promocji Miasta. W imieniu Pana Przewod n iczqcego prosi o pozytywne zaopiniowanie
przedlo2onego projektu.
Wobec braku zgloszeri radnych do zabrania glosu w dyskusji, Przewodniczacy radny Damian
Chelminiak poddal pod gfosowanie projekt uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie
ustalenia sklad6w osobowych Komisji Rady Miasta.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za wydaniem pozytywnej opinii opowiedziaio siq 6
czlonk6w Komisji, przy braku glos6w przeciwnych i braku gios6w wstrzymujEcych sie.
W gtosowaniu wziqfo udzial 6 czlonk6w Komisji.
Opinia stanowi zalqcznik do protokolu.

Ad.3
Informacja dotyczqca zapewnienia bezpieczeristwa mfodzieiy szkolnej miasta w okresie
ferii zimowych w 2017 roku.
Przewodniczacv Komisii Porzadku Prawnego i Publicznego radnv Damian Chelminiak o
zabranie glosu poprosil Komendanta Straiv Mieiskiei Pana Bogdana Mielniczek, kt6ry
poinformowal, i2 realizacjq dziala6 dotyczqcE tej problematyki Strai Miejska zajqla siq
wcze6niej. Przeprowadzono blok tematyczny z zajee o pirotechnice, kt6ry obejmowaf
zagro2enia oraz bezpieczne zachowania zwiqzane z u2ywaniem takich (rodk6w jak: petardy i
sztuczne ognie. tAcznie przeprowadzono 23 spotkania w 7 plac6wkach oSwiatowych, a liczba
uczestnik6w wyniosia 1.340 os6b. Do planowanych dzialari Straiy Mie.iskiej nale2y: kontrola
lodowisk miejskich oraz naturalnych zbiornik6w wodnych, przeprowadzenie pogadanek oraz
prelekcji nt. "Bezpieczeistwa zachowari w sytuacji zagroienia", kt6re bqdq przeprowadzane
podczas organizowanych przez szkoly p6tkolonii zimowych, wizyty dzieci i mtodzie2y w
Komendzie Stra2y Miejskiej, gdzie bqdzie przedstawiana prezentacja nt. "Bezpiecze6stwa
zabaw w czasie zimy".
Kolejnq osobq, kt6ra zabrala glos w sprawie omawianej Informacji byt Pan tukasz Zurawski z
Wvdzialu Edukacii Urzedu Miasta. informujqc, i2 ferie zimowe w roku szkolnym 2016/2077
na terenie wojew6dztwa kujawsko-pomorskiego, w tym takze dla Gminy Miasto Wlocfawek
bqdq trwafy od 30 stycznia do 1-2 lutego 2017 roku. W plac6wkach, kt6re organizujE
p6fkolonie zimowe szkofa zapewnia uczniom zajqcia opiekufczo - dydaktyczne, bgdq
zorganizowane zajqcia sportowe, turystyczne, plastyczne. Opiekq nad dzieimi i mlodzie2q
bqdzie pelnii wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Przez caly okres ferii dyiur petnii bqdzie
pielqgniarka szkolna. W przypadku opad6w !niegu lub temperatur ujemnych szkoly na

bie2qco zapewniajq bezpieczeistwo w obrebie budynku, a szczeg6lnie jego wej(cia. Budynki

szk6l dla wzmocnienia bezpieczefistwa objqte sq monitoringiem wizyjnym. W plac6wkach
zostaty przeprowadzone lekcje wychowawcze dotyczqce bezpieczeistwa podczas ferii.
Dokonywane jest obejScie wok6t szkoly oraz sprzatanie pozostawionych przedmiot6w, kt6re
mogfyby zagraia( bezpieczefstwu. W przewa2ajqcej czq(ci szk6l zamontowane sq
wycieraczki antypoSlizgowe na gf6wnych schodach wejiciowych do budynku szkoly. Na
bie2aco monitorowany jest stan chodnik6w naleiqcych do terenu szkoly, w miarq potrzeb
posypane bqdq solq i piaskiem. Dachy budynku szk6l isal gimnastycznych bqdq w razie
potrzeby na bie2qco odinieiane. Ponadto w szkolach przeprowadzono z uczniami pogadanki
na godzinach wychowawczych na temat bezpieczefstwa w czasie ferii.

Natomiast sier2. Aleksander Pradun z Komendv Mieiskiei Policii powiedzial, 2e
przedstawiciele wioclawskiej komendy na terenie miasta i powiatu, bqdq realizowai
profilaktyczne dziaiania. W ramach tego bqdq odbywai tematyczne pogadanki na terenie
szk6l, majqce petnii role uiwiadamiajqcq i zachqcajqcq do pozytecznego oraz
konstruktywnego korzystania z wolnego czasu. Dnia 19 stycznia br. zorganizowany zostanie
pokaz ratownictwa na lodzie nad Jeziorem Czarnym. Podczas swoich policyjnych czynno5ci,
funkcjonariusze szczeg6lnq uwagq zwr6cq na tzw.,,dzikie lodowiska". Kontrolowane bqde
rejony szk6l, gdzie zorganizowane zostanE zimowiska. Sprawdzane bqdq oznakowania ulic i
przejScia dla pieszych. Mundurowi kontrolowai bqdq pojazdy, weryfikujqc ich stan
techniczny oraz przystosowanie do przewoienia dzieci. Ponadto pomocE interwencyjnq w
sytuacjach zagro2enia zdrowia i iycia objqte bqdq osoby bezdomne.
Ad.4
Sprawy bieiqce i wolne wnioski.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqcy Komisji radny Damian Chetminiak
za

koficzyt posiedzen ie.

Na

tym protok6l zakoficzono.

Przewodniczqcy Komisji
Porzedku Prawnego i

Damian Chelminiak
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Rada Miasta Wloclawek

OPINIA Nr 1/2017
KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBTICZNEGO
RADY MIASTA WIOCIAWEK
z dnia 12 stycznla 2017 ROKU

Komisja Ponqdku Prawnego i Publicznego Rady Miasta, podczas posiedzenia

w dniu 12 stycznia 2017 roku wypracowala pozytywnq opiniq do projektu uchwaly
zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia sklad6w osobowych statych komisji Rady
Miasta.

W wyniku przeprowadzonego gtosowania za wydaniem pozgywnej opinii
opowiedziato siq 6 czlonk6w Kpmisji, przy braku gtos6w przeciwnych oraz
wstrzymujqcych siq. W glosowaniu wzigfo udziat 6 czlonk6w Komisji,
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Porz4dfu Pnwnego i Publicznego
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Wloclawek, 10 sfycznia 2017r.

E.OSP.00t2.10.2017

W odpowiedzi na pismo dotyczqce przygotowania material6w do pracy
Komisji Porz4dku Prawnego i pubricznego Rady Miasta wloclawek, wydzial

Edukacji przedklada

w

zalqczeniu informacjg dotycz,qcq zapewnienia

bezpieczefstwa mlodzieLry szkolnej miasta w okresie ferii zimowych w 2017
roku oraz materialy opracowane przez Komendanta Miejskiego policji oraz
Komendanta Strazy Miejskiej, zgodnie z kompetencjami tych stu2b.
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W zzl4czeriu
l. Zal4czrk w I - inforrnacja dotycz4ca u,ypocqrrkJ letxiego realizowane go przez szkolyi
2. Talqcntk nr 2 - nformacja Komendanta Miejskiego policji przeslana przez
Wydzi al Zarzydz nia
Kryrysowego w/m;
3. Zal4cznik nr 3 - informacja Komendanta Strazy Miejskiej przeslar\a przEzvydzid
Zarz4dzania
Kryzysowego w/m.

Zal4cznik nr 1 - Informacja dotycz4ca zapewnienia bezpieczefstwa mlodzieiy
szkolnej miasta w okresie ferii zimowych w 2017 roku
Ferie zimowe w roku szkolnym 2016/2017 na terenie wojew6dztwa kujawsko

-

pomorskiego, w tym tak2e

dla Gminy Miasto Wtoclawek bqdqtrwaly od 30 stycznia do l2lutEo 2017 roku. W plac6wkach, kt6re organizujq
polkolonie zimowe szkola zapewnia uczniom zajqcia opiekuriczo
sportowe, turystyczne

i

artystyczne. Opiekg nad dzieimi

i

-

wychowawcze, zorganizowane sq zaigcia

mlodzie24 bgdzie pelnii wykwalifrkowana kadra

pedagogiczna posiadajqca kursy pomocy pzedmedycznej. Pzez caly okres feni dy2ur pelni6 bgdzie dyplomowana
pielqgniarka szkolna.

W pzypadku opad6w Sniegu lub ujemnych temperatur szkoly na bie2qco zapewniajE bezpieczehstwo

w obrqbie budynku, a szczeg6lnie jego wejscia, Budynki szkol dla wzmocnienia bezpieczehstwa objqte s4
monitoringiem wizyjnym. W plac6wkach zostaly pzeprowadzone lekcje wychowawcze dotyczqce bezpieczehstwa
podczas ferii. Dokonywanejest obej5cie wokolszkoly oraz spzEtanie pozostawionych pzedmiot6w, kt6re moglyby

zagra2ab bezpieczerlstwu.

W pzewa2ajqcq czqsci

szkol zamontowane sq wycieraczki an$po5lizgowe na

gl6wnych schodach wejsciowych do budynku szkoly. Na bie2qco monitorowany jest stan chodnik6w nalezqcych
do terenu szkoly

-

w miarg potrzeb posypane bgdq solq i piaskiem. Dachy budynk6w szkol i sal gimnastycznych

bedqw razie potzeby na bie24co od5nie2ane,
Ponadto w szkolach pzeprowadzono
bezoieczehstwa w czasie ferii.

z uczniami pogadanki na godzinach wychowawczych na temat

frglifattyki Spolecznej, Nietetaicb i patologii Wyrlzialu preie4cji
!-gslOf
KMP we Wloclawku
ul Olsezrla 25, 87-800 Wloclawek
tel.: 54 414 53 00, fax 54 414 53 0s, e-mail: aleksalder.pradun@be. policia.gov.ol
L. d,z. Ek.9 62. L56 40.2O
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Wloclawek, O3.OL20i7 r.

Urz4d Miasta Wloclawe k

Wydzial Zanz4dzania
Kr5rzysowego

lotyczy: Zapewnienia bezpieczeistwa mlolneLry szkolnej miasta w
ferii
zimowych w 2012 roku.
ll

o

Bezpieczehstwo mlodziezy podczas zimowych ferii jest dla funkcjo
bardzo istotn4 kwesti4. Aby przerwa od szkoly sprzyjala nie tylko od
a.Ie r6wnie2

zdrowiu i zSrciu uczni6w, przedstawiciele wioclawskiei kom
reafizow ae profilakt;rczn e dztalania.
W ramach tego b9d4 odbywai
temaryczrle pogadanki na tere
maJ4ce

pelnii ro1€ uSwiadamiaj4c4 i

zachgcaj4c1 do

policf nych c4mnoSci, szczegoln4 uwagE maJ1 zwracae

na

ego

Uw.

lodowiska.

Mundr.rrowi z Wydztalu Ruchu Drogowego b9d.4 kontrolowai
werylkujac ich stal techniczny oraz przystosowante d,o przewo2enia

d.zi

asp szt Caciei

Itrtykonano v 2 egz.
Egz. nr 1- a/a
Egz. nr 2- adresat
Oprac. /druk - Ap

szk6l,

Osoba do korltaktu:
Zesp6l Pro{llal'tyki Spolecznej, Nieletnich
i Patologii Wydzialu Prewe ncji
KMP we Wloclawku
sierZ. Aleksander Pradun
tel. (54) 414-53-50

ikie"

PD.0303.L2.20t6/027
INFORMACJA Z DZIA:LATN OSCI
STR,{ZY MTNJSKMJ WE WLOCLAWIru
pfzeTnaczona na posiedzenie

Komisji Porz4dku Prawnego i Publicznego
Rady Miasta Wloclawek
na temat:

,,

Informacj a dotyczqca zapewnienid bezpieczefistwa mtrodzieiy szkolnej
miasta w okresie

ferii zimoreych ,e 2017 roka"

Patrol Szkolny zrealizowal oraz planuje nastgpuj4cy zbi6r dzialafi, kt6re dotycz4
problematyki zawafiej w temacie sporzqdzema Aeconej informacj i.

Do nealizowaavch

o

,,Pirotechnika"

-

dzl;atraf'

nale2t z.alicz.t6:

ten blok tematyczny obejmowal problematykg zagSo2eft oraz

bezpiecmych zachowari zwiqzanych z u2ywaniem takich 6rodk6w jak: petardy i

sztuczre ogrrie. L4cznie przeprowadzono

23

spotkania

w7

plac6wkach

oSwiatowych, a liczba uczestnik6w wyniosla 1.341 os6b.

Do planowanvch dzialari nalezv zaliczv6:

o

Kontrole lodowisk miejskich oraz naturalnych zbiomik6w wodnych (w przypadku
odpowiednich warunk6w pogodowych).

.

Przeprowadzenie pogadanek oraz prelekcji

nt.

,,Bezpiecznych zachowari w

sytuacji zagroLenia". Bgdq one przeprowadzane podczas orgarizowanych przez
szkoly p6lkolonii zimewysfi.

.

Organi"acj a

wi4t

dzieci

i mlodzieff w Komendzie

Strazy Miejskiei, gdzie bqdae

przedstawiana prezentacja nt. ,,Bezpiecznych zabaw w czasie zimy",

W uzupelnieniu naleZy doda6, 2e planowany termir: ferii zimowych w
wojew6dztwie

to

30.01.2017

przywolane przedsigwzigcia.

-

12.02.2017 rok,

w tlm

naszym

czasie bgd4 realizowane

