PROTOKOL NR 7/2016

z PostEDzENrA KOMISJI PORZADKU PRAWNEGO I PUBLICZNEGO
RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 30 maja 2016 roku
pod pzewodnictwem radnego Pana Damiana Chelminiaka

kt6re odbyto siq w siedzibie Uzqdu Miasta Woclawek w Sali numer 20

W obradach udzial wziqli:

.
.
.

radny Damian Chelmianiak
radny Janusz DgbczYhski
radny Dariusz Jaworski

Proponowany Porzadek obrad

1.

:

Sprawy orga nizacy.ine:
a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,
c) przy.iqcie protokolu nr 6 z dnia 20 04'20L6
d) zmiany do Porzqdku obrad

2.

uchwalenia Mie'iskiego
zaopiniowanie projektu ucnwaty zmieniajqcej uchwalq w.sprawie
oraz Przeciwdzialania
Programu Profilaktyki i Rozwiqrywania Problem6w Alkoholowych
Narkomanii na 2016

3.

sanitarnego Miasta
Rozoatrzenie oraz zaoplniowanie Informacji o stanie bezpieczefstwa
Wlocfawek w 2015 roku.

4.

dorainej do dokonania
zaopiniowanie proiektu uchwaiy w sprawie powofania komisji
uzupelniajqcych'
zniszczenia zglosze6 kandydat6w na lawnik6w w wyborach

5.

Sprawy bie2qce iwolne wnioski

Ad.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.

W

posiedzeniu, kt6remu przewodniczyt radny Damian Chelminiak Zastepca
Przewodniczqcej Komisji udzial wziqli czlonkowie Komisji oraz golcie wg. listy obecnoici
stanowiqcej zalqcznik do niniejszego protokolu. O godzinie 8m Zastepca Przewodniczqcej
Komisji otworzyt obrady, po powitaniu czlonk6w Komisji oraz goSci poinformowat, ii zgodnie
z listq obecno5ci w posiedzeniu uczestniczy trzech czlonk6w Komisji, co wobec skladu
wynoszacego piqi os6b stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ponadto radny Damian Chetminiak poinformowal, ii w Biurze Rady Miasta znajdowaf siq do
wglqdu protok6l nr 5 z dnia 20 kwietnia 2016 roku, z kt6rym czlonkowie mogli siq zapoznai
i wnieSd swoje uwagi. Wobec braku uwag ze strony czlonk6w Komisji, w drodze glosowania,
protok6l zostal przyjety jednomyilnie. Nastqpnie Zastqpca Przewodniczqcej Komisji
skierowaf zapytanie do czionk6w Komisji czy wnoszq zmiany do porzqdku obrad.
W zwiqzku z brakiem uwag Komisja Porzqdku Prawnego i Publicznego podjQia obrady wedtug
ustalonego porzqdku.
Ad.2
Zaopiniowanie projektu uchwaty zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdziafania
Narkomanii na 2016
Zastqpca Przewodniczqcej Komisji Pan Damian Chelminiak oddal glos Dyrektorowi Wydziaiu
Polityki spolecznej iZdrowia Publicznego Panu Piotrowi Bielickiemu, kt6ry poinformowal, ie
podjqcie uchwaly wynika z opinii Petnomocnika wojewody ds. uzale2nie6 Hlv iAIDS w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki RozwiQzywania Problem6w
Alkoholowych oraz Przeciwdzialan ia Narkomanii na 2016 rok, kt6ra m6wi o niezgodno5ci z
ustawe o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi zapis6w w programie
dot. finansowania dodatkowych patroli interwencyjnych prowadzonych przez strai Miejskq
oraz Policjq, niezbqdne jest dokonanie zmian w zatqczniku uchwaty nr xlV/l19/2015 Rady
Miasta Wloclawek z dnia 29 grudnia 2015r'
zmiana zapis6w pozwoli na realizacjq specjalnie opracowanych przez sfuiby mundurowe
program6w interwencyjno-prewencyjnych maiqcych na celu ograniczenie spo2ywania oraz
dystrybucji Srodk6w psychoaktywnych na terenie miasta Wtoclawek'
wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnoSci trzech czlonk6w Komisji za
przyjqciem projektu uchwaly czlonkowie Komisji opowiedzieli siq jednomySlnie pozytywnie'

i

w

Ad.3
Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie Informacji o stanie bezpieczeistwa sanitarnego Miasta
Wloclawek w 2015 roku,
W tym punkcie porzqdku obrad gios zabral pan Mieczyslaw Synakiewicz z Pafstwowej
Inspekcji sanitarne.j informujqc, i2 Pafistwowy Powiatowy Inspektor sanitarny we wloclawku
obejmuje swoim nadzorem obszary Miasta Wloclawek ( powiat grodzki) i Powiat Wtoclawski
(powiat ziemski). og6lem w 2015 roku nadzorem objetych byio 3955 obiekt6w, natomiast na
obszarze Miasta wlocfawek 2386, w tym w zakresie nadzoru nad obiektami komunalnymi 563, w zakresie nadzoru przeciwepidemicznego - 256, w zakresie higieny 2ywno5ci, iywienia

i przedmiot6w uiytku -1167, w zakresie prewencji chor6b zawodowych - 298 i w zakresie
higieny dzieci i mlodzie2y- 102. W 2015 roku pracownicy Paistwowej Inspekcji Sanitarnej na
terenie Miasta Wtoclawek i Powiatu Wtoclawskiego przeprowadzililqcznie 3478 kontroli i
wizytacji, wydajqc przy tym 662 decyzje mer\Aoryczne i 121 postanowiefi oraz nakladajqc 94
mandaty na kwotq !7 .15O zl i 5 kar pieniqznych na kwotq 115.000 zl. W ramach
akredytowanego laboratorium wykonano lqcznie 16.547 bada6, wykonujEc przy tym 31.813

oznaczei ( w tym 2.401 oznaczefi chemicznych, 7.551 oznaczei fizycznych i 21.861 oznaczei
mikrobiologicznych).
W dalszej czq5ci omawianego punktu glos zabrala pani Agnieszka Pstrqgowska, r6wnie2
z Paistwowej Inspekcji Sanitarnej informujqc, i2 w 2015 roku sytuacja epidemiologiczna
chor6b zakainych i zaka2efi byfa zr6inicowana, ale nale2y jq uznai za stabilnQ.
W omawianvm okresie nie zaobserwowano epidemicznego wzrostu zachorowa6 na iadnq ze
zgfaszanych cho16b oraz zjawisk mogqcych zagraiai bezpieczeistwu zdrowotnemu
mieszka6c6w naszego miasta, Nadal obserwowano cykliczne zmiany zapadalnosci zwiqzane
z sezonowoSciq wystepowania niekt6rych cho16b lub kontynuacjq wczeSniejszych trend6w,
dotyczyly grypy oraz tzw. cho16b wieku dzieciqcego.
Wodociqg miejski zaopatrujqcy mieszkaic6w Wloclawka w wodg przeznaczonq do spozycia
oparty jest na 3 ujqciach gtebinowych: Krzywe Blota, Tazamcze iZawi6le. Eksploatacjq ujqd
oraz dostarczaniem wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia zajmuje siq Miejskie
Przedsiqbiorstwo WodociQg6w i Kanalizacji Sp. zoo we Wtoctawku. W ramach
sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jako6ciq wody, w roku 2015 z wodociagu we
wtoctawku pobrano 75 pr6bek do badari la boratoryjnych. Miejskie Przedsigbiorstwo
wodociqg6w i Kanalizacji sp. zoo we wloclawku prowadzilo w ciqgu calego roku kontrolq
wewnqtrznq jakoSci wody. P16bki wody pobierano zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem. wyniki badari przekazywano Pa6stwowemu Powiatowemu Inspektorowi
sanitarnemu we wtoclawku. Nadzorem sanitarnym na terenie wloclawka objQtych bylo 7
plywalni krytych, w tym 6 krytych i 1 kryto-odkryta. Z niecek basen6w do badai
laboratoryjnych pobrano 96 pr6bek wody. w pr6bkach oznaczono przede wszystkim
wskainiki mikrobiologiczne decydujqce o przydatnoSci wody do kqpieli, ponadto
przeprowadzono badania wody basenowej na obecnoSi bakterii Legionella sp'
ZarzqdzajEcy basenami wykonywali r6wnie2 badania jakoici wody w ramach kontroli
wewnqtrznej, a wyniki bada6 przekazywali Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi
sanitarnemu we wloclawku. w ciqgu calego roku woda w nadzorowanych ptywalniach byla
przydatna do kqpieli. w sezonie letnim 2015 oirodek sportu i Rekreacji we wloclawku
zorganizowal 2 miejsca wykorzystywane do kEpieli, zlokalizowane nad jeziorami czarnym we
Wtoclawku oraz Wikaryjskim w miejscowo6ci WarzEchewka. Przed rozpoczqciem sezonu oraz
w trakcie jego trwania organizator w ramach kontroli wewnQtrznej wykonywal badania
laboratoryjne jakoSci wody oraz prowadzif wizualne nadzorowanie. wyniki bada6 na bie2qco
byly przekazywane Paistwowemu Powiatowemu lnspektorowi Sanitarnemu we Wtocfawku.
Woda we wszystkich miejscach wykorzystywanych do kqpieli w ciqgu catego sezonu byla
przydatna do kqpieli . Nie stwierdzono wystqpowania zanieczyszczefi niekorzystnie
wplywajqcych na jako6i wody i mogqcych stanowi6 zagro2enie zdrowotne dla kqpiqcych siq
os6b.
wobec braku zgfoszei radnych do zabrania glosu w dyskusji, zastQpca Przewodniczqcej
Komisji poddal pod glosowanie przyjqcie Informacji o stanie bezpieczefstwa sanitarnego
Miasta Wloclawek w 2015 roku

W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnodci trzech cztonk6w Komisji za
przyjqciem przedstawionej Informacji radni opowiedzieli siq jednomySlnie, pozytywnie.

Ad.4
Zaopiniowanie projektu uchwafy w sprawie powolania komisji dorainej do dokonania zniszczenia
zgloszei kandydat6w na lawnik6w w wyborach uzupelniajqcych.

wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwaly dokonala Dyrektor Biura Rady Miasta
pozwoli
Pani Matgorzata Feliniak, kt6ra poinformowala, ie podjqcie przedmiotowej uchwaly
na powolanie komisji, kt6rej zadaniem bqdzie dokonanie protokolarnego, fizycznego
zniszczenia zgloszeri kandydat6w na lawnik6w, kt6rzy nie zostali wybrani w wyborach
uzupelniajqcych i nie odebrali swoich zgioszed w terminie 60 dni od daty wybor6w'
wobec braku glos6w w dyskusji na przedstawiony temat, pan Damian chelminiak zastqpca
PrzewodniczEcej Komisji poddal pod glosowanie przyjqcie w/w projektu uchwaly
W wyniku glosowania przeprowadzonego w obecno6ci trzech czlonk6w Komisji za
przyjqciem projektu uchwaly czlonkowie Komisji opowiedzieIi siq jednomysInie, pozytywnie.
Opinia do uchwaly stanowi zalqcznik do protokofu'

Ad.5
Sprawy bieiqce i wolne wnioski
posiedzeniach Komisji
Radnv Dariusz Jaworski zwr6cil uwagQ na zbyt czesta nieobecno6d, na

PorzqdkuPrawnegoiPublicznego,cztonkaKomisji,radnegoRafalaSobolewskiego
Wiqcej uwag nie zgfoszono.

Wobec wyczerpania porzqdku obrad Zastqpca Przewodniczqcej Komisji radny Damian
Chetminiak zakoriczyl posiedzenie.
Na

tym protok6l zakoficzono.

Obradom pzewodniczYl

Zastqpca PnewodniczQcej Komisii

Pozqdku Prawnego i Publicznego
Spotz. E.Pranik BRM
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