Komisja Porzqdku
Prawneqo i Publicznego
Rady Mia:ta Wlccl"rr.'rek

pnorox6t

NR 7/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBLICZNEGO

RADY MIASTA WTOCTAWEK
z dnia 24 maja 2017 roku

pod przewodnictwem radnej Katarzyny Zarebskiej,
kt6re odbylo siq w siedzibie Urzqdu Miasta we Wlocfawku ul. Zielony Rynek 11/13

Proponowany porzqdek obrad:
L. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,
c) przy.iqcie protokotu nr 6 z dnia !9.O4.2077r.,
d) zmiany do porzqdku obrad.

2. Zagroienia

3.

zwiqzane z afrykariskim pomorem iwiri.
Program prewencyjny skierowany do kobiet pn. ,,Kobieta Bezpieczna", w ramach,
kt6rego przekazywana jest wiedza z zakresu prawa, psychologii, przemocy domowej,
pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony.

4.

Analiza oraz wypracowanie opinii o Sprawozdaniu z wykonania budretu miasta
Wloclawek za 2016 rok w oparciu o przedlo2ony material sprawozdawczy

5. Sprawy

bie2qce iwolne wnioski.

A.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.
W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyla radna Katarzyna Zarqbska Przewodniczqca Komisji
udzial wzigli czlonkowie Komisji oraz go6cie wg listy obecno6ci stanowiqcej zalqcznik do
niniejszego protokotu. O godzinie 8:30 Przewodniczqca Komisji otworzyta obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji oraz go6ci, poinformowala, i2 zgodnie z listq obecnoici w
posiedzeniu uczestniczy 4 czlonk6w Komisji, co stanowi quorum i pozwala na podejmowanie
prawomocnych decyzji. Ponadto PrzewodniczEca Komisji poinformowafa, ii w Biurze Rady
Miasta znajdowal siq do wglqdu protok6t nr 6 z dnia L9.O4.2077 roku, z kt6rym czfonkowie
mogli siq zapoznai iwnieii swoje uwagi. Przewodniczqca Komisji zapytala radnych czy sq
uwagi do ww protokolu.
Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji, w drodze glosowania, protok6t zostai
przyjety jednomySlnie. Nastepnie Przewodniczqca poinformowata cztonk6w Komisji o
zmianie do porzqdku obrad, na wniosek przedstawiciela Policji proszqc o zmianq kolejno6ci
procedowania w taki spos6b, aby zagadnienia dotyczqce punktu nr 3 zaproponowanego
porz4dku obrad byl om6wiony, jako pierwszy, a punkt, 2 jako punkt nr 3.

Wobec powy2szego Komisja podjqta obrady wedlug zmienionego porzqdku obrad.

Ad.2
Program prewencyjny skierowany do kobiet pn. ,,Kobieta Bezpieczna", w ramach, kt6rego
przekazywana lest wiedza z zakresu prawa, psychologii, przemocy domowej, pierwszej
pomocy przedmedycznej i samoobrony.
Przewodniczaca Komisii radna Katarzvna Zarebska o zabranie gfosu poprosiia zastepce
Naczelnika Wvdzialu Prewencii Podinspektora Krzvsztofa Rakowskieso informujqc, 2e
Program ,,Kobieta Bezpieczna" realizowany jest przez Komendq Miejskq Policji we
Wloclawku od oimiu lat. ldeE rozpoczqcia realizacji projektu ,,Kobieta Bezpieczna" jest
poprawa bezpieczeistwa kobiet oraz opracowanie szeregu dzialari majqcych na celu zmianq
stylu 2ycia kobiet w naszym mieScie.,,Kobieta Bezpieczna" ma te2 przyczynii siq do
przelamania obojqtno6ci mieszkaric6w miasta na przemoc iagresjq oraz do promocji
zdrowego i dynamicznego trybu Zycia. Celem kursu jest zwigkszenie poczucia
bezpiecze6stwa, wskazanie wzorc6w postqpowania, zwlaszcza w dziedzinach zwiqzanych ze
zdrowym iaktywnym trybem 2ycia oraz nabycie praktycznej wiedzy, kt6ra mo2e okazai siq
zbawienna w sytuacji bezpo6redniego zagro2enia. Program szkolenia nie ogranicza siq
jedynie do nauki samoobrony. Organizatorzy podkreSlajq role warsztatowych zajqd
teoretycznych, kt6re umo2liwiajq aktywny udzial wszystkich Pari, wplywajEc jednocze5nie na
stopieri integracji grupy. Uczestniczki zdobywajq wiedzq w zakresie element6w psychologii,
prawa, profilaktyki spofecznej, pierwszej pomocy, przepis6w oraz zasad uiycia broni, a takie
prowadzone sa za.iecia z samoobrony, gdzie uczestniczki zdobywajq umiejqtnosci podczas
iwiczed z wykwalifikowanymi instruktorami sztuk walki oraz technik interwencyjnych.
Komenda realizujqc program korzysta ze wsparcia merytorycznego specjalist6w poza
policyjnych: psychologa z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, prawnikow, ratownika
medycznego oraz Strainika Miejskiego - instruktora sztuk walki. Kurs cieszy sie ogromnYm
zainteresowan iem. Dotvchczas kurs ukoriczylo 350 uczestniczek.
Radnv Janusz Debczvtiski zapytai, czy sukces tego programu, poprawa oraz nabycie
umiejqtno6ci nie powoduje wzrostu przemocy w rodzinie ze strony kobiet w stosunku do
mqzczyzn.
Zastepca Naczelnika Krzvsztof Rakowski,2e owszem zdarzajq siq takie przypadki, ale nie
dotyczy to kobiet, kt6re uczestnicza w tym programie.

Wobec braku innych glos6w w dyskusji Przewodniczqca Komisji poddala pod gtosowanie
przyjqcia Programu prewencyjnego skierowanego do kobiet pn.,,Kobieta Bezpieczna", w
ramach, kt6rego przekazywana jest wiedza z zakresu prawa, psychologii, przemocy
domowej, pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony.
W wyniku gfosowania przeprowadzonego w obecno6ci 4 czlonk6w Komisji, za przyjqciem
w/w Programu radni opowiedzieli siq jednomySlnie, pozytywnie.
Ad.3
Zagroienia zwiqzane z afrykafiskim pomorem 5wiri.
Wprowadzenia do tematu dokonal Powiatowv Lekarz Wetervnarii Pan Maciei Bachurski,
informujqc, 2e Afrykaiski Pom6r Swiri (ASF) jest chorobq podlegaj4cq zglaszania i
urzqdowego zwalczania. Ju2 od roku 2008 roku wiadomym bylo, 2e w naszym kraju od strony
wschodniej bqdzie problem z ASFem. NajczqSciej wprowadzenie wirusa ASF do kraju

wolnego od choroby nastepuje poprzez transport, mieso i produkty miqsne, odpadki
kuchenne i poubojowe pochodzqce od chorych (wiri i dzik6w. Najczq6ciej przyczvnQ
zaka2enia 6wiri jest bezpoSredni kontakt ze zwierzQtami zakaionymi lub zaka2onymi
odpadkami 2ywnosciowymi oraz za po6rednictwem os6b odwiedzajacych gospodarstwo,
przez zakaionq paszq, wodq, narzqdzia, Srodki transportu do przewozu zwierzat i paszy.
2r6d1em zaka2enia mogq byi r6wnie2 dziki. Nie nale2y zostawiai odpadk6w iywno6ciowych
w lesie. MySliwi i le6nicy sq zobowiqzani do zglaszania przypadk6w dzik6w padlych i dzik6w,
u kt6rych objawy mogq nasuwai podejrzenie wystEpienia ASF. Monitorowane sq autostrady,
na ka2dym miejscu postojowym na autostradzie znajdujq siq informacje, aby 2ywno6d
wyrzucai do odpowiednich pojemnik6w, natomiast problem stanowiE drogi lokalne.
Ponadto Pan Maciej Bachurski m6wil o duiym odstrzale dzik6w na wschodniej granicy, je2eli

bqdzie to skutecznie zrobione, byi mo2e zostanie ograniczone. Problemem jest Biaforu6,
kt6ra nie wykazuje do Swiatowej Organizacji Zdrowia jakichkolwiek zdarzeA, a my wiemy, ie
istniejq, dowodem jest migracja i pom6r dzik6w po polskiej stronie granicy.
Wobec braku glos6w w dyskusji Przewodniczqca Komisji poddala pod glosowanie przyjqcie
Informacji dot. zagroienia zwiEzanego z afrykariskim pomorem 5wiri.
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnojci 4 czlonk6w Komisji, za przyjqciem
w/w Informacji radni opowiedzieli siq jednomy5lnie, pozytywnie.
Ad.4
Analiza oraz wypracowanie opinii o Sprawozdaniu z wykonania budietu miasta Wloclawek
za 2016 rok w oparciu o przedloiony material sprawozdawczy.
Wprowadzenia do tematu dokonala Zastepca Dvrektora Wvdzialu Finans6w Pani Bogusiawa
Choinacka informujqc,2e otrzymany materiaf, zawiera Sprawozdanie z wykonania bud2etu,
Sprawozdanie z plan6w finansowych lnstytucji Kultury, Informacjq o ksztaltowaniu siq
wieloletniej prognozy finansowej oraz InformacjQ o stanie mienia komunalnego. Dochody
wykonano w 98 % w kwocie 600 mln zl., natomiast wydatki og6lem wykonano w 92%, w
kwocie 583 mln zl. Rok 2016 zamkniqto nadwyikq bud2etowq w kwocie 17 mln zi. OsiEgniqto
nadwy2kq operacyjnE w wysokosci 60 mln. zl., kt6ra jest kluczowa w obsludze spiaty
zadlu2enia. Zadiu2enie na koniec roku 2016 wynioslo 268 mln. Koszt obslugi dlugu wyni6si 9
mln. zl. Dochody bie2qce wykonano w 99%o, natomiast dochody majqtkowe w 77%. Wydatki
majqtkowe zrealizowano w kwocie 61 mln. zl. Nie uruchomiono rezerwy celowej
zaplanowanej obligatoryjnie w wysokoici 1.155.904 zl. na wydatki bie2qce z zakresu
zarzqdzania kryzysowego, poniewai nie wystqpila koniecznodi jej uruchomienia.
Sprawozdanie otrzymalo opiniq Regionalnej lzby Obrachunkowej.
Wobec braku glos6w w dyskusji Przewodniczqca Komisji poddala pod glosowanie
zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania bud2etu miasta Wtocfawek za 2016 rok.
W wyniku przeprowadzonego glosowania za wydaniem pozytywnej opinii opowiedzialo siq 2
czfonk6w Komisji, przy l glosie przeciwnym oraz braku glos6w wstrzymujqcych sie.
W gtosowaniu wziqto udziaf 3 czlonk6w Komisji.

Ad.s
Sprawy bieiqce i wolne wnloski.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji radna Katarzyna Zarqbska
zakof czyla posiedzenie.
Na tym

protok6l zakoficzono.
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Przewodniczqcy Komisji
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oPlNlA Nr 18/2017
KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBTICZNEGO
RADY MIASTA WIOCIAWEK
z

dnia 24 maja 2017 ROKU

Komisja Porzqdku Prawnego i Publicznego Rady Miasta, podczas posiedzenia
w dniu 24 maja 2017 roku rozpatrzyla ipozytywnie zaopiniowala Sprawozdanie z
wykonania budietu Miasta Wloclawek za 2016 rok.

W wyniku przeprowadzonego glosowania za wydaniem pozytywnej

opinii
opowiedzialo siq 2 czlonk6w Komisji, przy gtosie przeciwnym oraz braku glos6w
wstrzymujqcych siq. W glosowaniu wziqlo udzial 3 czfonk6w Komisji.
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