Komisja Porzqdku
Prawnego ipublicznego
Rady Miasta Wloclawek

PROTOKOL NR 8/2016

z PoslEDzENlA KoMlsJl PoRZADKU PRAWNEGO I PUBLICZNEGo
RADY MIASTA WLOCLAWEK
z dnia 2'l czerwca 2016 roku

pod ptzewodnictwem radnej Pani Katazyny Zarebskiei

'11 sala nr 7
kt6re odbylo siq w siedzibie stra2y Miejskiej we woclawku ul. Bojar'rczyka

W obradach udzial wzigli:

.
.
.
.
.

Katarryna Zargbska
Janusz DqbczYtiski
Dariusz Jaworski
Damian Chelminiak
radny Rafal Sobolewski

radna
radny
radny
radny

Proponowany porzqdek obrad

:

1.

Sprawy organizacYjne.
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjqcie protokolu nr 7 z dnia 30'05.2016
d) zmianY do Porzqdku obrad.

2.

pozostajAce pod wplywem
Zagro2enia przestQpstwami popelnionymi przez osoby
alkoholu, narkotYk6w i doPalaczY.

3.

ps6w trzymanych bez
Analiza zagrozenia bezpieczeristwa mieszkaric6w ze strony
zachowanianaleiwych6rodk6wostroino6ciprzezichwlaScicie|iorazpodejmowane
strai Miejska'
dziatania stuib w celu eliminowania tych zagtoiel przez Policiq,
Miejskiej UM
Inspekcje WeterynaryjnE, Schronisko dla Zwierzqt, Wydzial Gospodarki
Wloclawek.

4.

Sprawy bieiqce iwolne wnioski.

Ad.1
Sprawy organizacyjno - porzqdkowe.

W posiedzeniu, kt6remu przewodniczyta radna Katarzyna Zarqbska Przewodniczqca Komisji
udzial wziqli czlonkowie Komisji oraz gojcie wg listy obecnosci stanowiqcej zatqcznik do
niniejszego protokolu. O godzinie 830 PrzewodniczEca Komisji otworzyta obrady, po
powitaniu czlonk6w Komisji oraz goSci podziqkowala Komendantowi straiy Mie.iskiej Panu
Bogdanowi Mielniczek za udostepnienie sali w celu przeprowadzenia obrad Komis.ii.
Poinformowala, ii zgodnie z listq obecnosci w posiedzeniu uczestnicza wszyscy cztonkowie
Komisji, co stanowi quorum. Ponadto Przewodniczqca Komisji poinformowala, i2 w Biurze
Rady Miasta znajdowat siq do wglqdu protok6t nr 7 z dnia 30 maja 2016 roku, z kt6rym
czionkowie mogli sie zapoznai iwnieii swoje uwagi. wobec braku uwag ze strony czionk6w
drodze glosowania, protok6l zostat przyjqty jednomySlnie' Nastqpnie
Komisji,
Przewodniczqca Komisji skierowala zapytanie do czlonk6w Komisji czy wnoszq zmiany do
porzqdku obrad. w zwiqzku z brakiem uwag Przewodniczqca Komisji Porzqdku Prawnego i
Publicznego podjqta obrady wedtug ustalonego porzqdku.

w

Ad.2

Zagroienia przestQpstwami popelnionymi przez osoby pozostaiqce pod wptywem
alkoholu, narkotyk6w i doPalaczY.

,.br"ni" glo poprosila

Komendanta Miejskiego Policii Piotra stachowiaka, kt6ry
poinformowal, ie liczba przestQpstw w okresie za piqi miesiqcy spadla prawie we wszystkich

kategoriach, natomiast wiqcej odnotowano interwencji przemocy

w

rodzinie

spowodowanych pod wpfywem alkoholu. Wzrosfa ilo56 przestepstw narkotykowych oraz
ju2
ilo5i zatrzymanych narkotyk6w. w 2015 roku zabezpieczono 22 kg. narkotyku, natomiast
w tym roku 6,5 kg. oraz dodatkowo 4 tys. tabletek ekstazy. Na terenie miasta spadla ilo6i
kierowc6w zatrzymanych w stanie po spo2yciu alkoholu o 72%, oraz iloSi ofiar rannych i
dmiertelnych. Por6wnujqc rok 2015 to wzrosla liczba przestqpstw w kategorii przestqpczo66
rozb6jnicza, popeiniana przede wszystkim pod wplywem alkoholu' W tym okresie
pobicie
odnotowano 29 tego typu przestQpstu dokonano 330 kradzie2y, w kategorii b6jka i
sq
na terenie miasta dokonano 17 przestqpstw, przede wszystkim porE nocnE. Prowadzone
porzqdkowych
16wnie2 dzialania odnoSnie ujawniania wykroczeri, gl6wnie wykrocze6
zwiqzanych ze spotywaniem alkoholu w miejscach publicznych, wykroczef w ruchu
drogowym oraz wyprzeozania na przejSciach dla pieszych Prowadzone sq dzialania
zmierzajqce do poprawy bezpieczefistwa mieszkaric6w, zwiqkszono liczbq policjant6w w
liczbie 6 fun kcjonariuszy. Ponadto prowadzone bqdq dodatkowe akcje na drodze oraz w
miejscach wypoczynku dotyczqce wakacji.
Wobec braku zgfoszei radnych do zabrania glosu w dyskusji, Przewodniczqca poddaia pod
gtosowanie przyjqcia Informacji dot. zagro2eri przestepstwami popelnionymi przez osoby
pozostajace pod wptywem alkoholu, narkotyk6w i dopalacry.
W wyniku przeprowadzonego glosowania w obecnoici 5 czlonk6w Komisji za przyjgciem
przedstawionej Informacji radni opowiedzieli siq jednomySlnie, pozytywnie'

Ad.3

Analiza zagroienia bezpieczeistwa mieszkafic6w ze strony ps6w trzymanych bez
zachowania naleiytych Srodk6w ostroinoSci przez ich wla6cicieli oraz podejmowane
dzialania sfuib w celu eliminowania tych zagroiei przez Policjq, Strai Miejskq, Inspekcjq
weterynaryjne, Schronisko dla Zwierzqt, Wydzial Gospodarki Mieiskiej UM Wloclawek.
Przewodniczaca Komisii Pani Katarzvna Zarebska o wprowadzenie do tematu poprosila Pana
Komendanta Straiy Miejskiej Pana Bogdana Mielniczek, kt6ry poinformowaf, ie og6fem na
terenie miasta od l stycznia do 31 maja 2015r. zgloszono 186 interwencji dotyczqcych ps6w,
w tym 107, to interwencja z powodu braku nakazanych Srodk6w ostro2noici typu kaganiec

lub pies biegajqcy luzem, 8 interwencji w wyniku niewfaSciwych warunk6w trzymania psa,
kolejne 8 z powodu nie sprzEtania odchod6w po psie, 2 zgloszenia dotyczqce braku
szczepieri,4T interwencji w sprawie bezpa6skich ps6w, 6 w przypadku ps6w potrEconych
bqdi rannych i8 zgloszei ps6w martwych. W wyniku dzialari Straiy Miejskiej, do Schroniska
dla Zwierzqt przewieziono 33 bezpariskie psy i4 bezpariskie koty. we wloclawku
zarejestrowanych jest 3267 ps6w, w lp6lroczu ujawniono 52 przypadki braku dokonania
oplat za psa. W zwiqzku z licznymi zgloszeniami zastosowano sankcje w postaci 118 pouczefi,
naloiono 12 mandat6w oraz 3 sprawy skierowano do sqdu Rejonowego. w ramach tych
wszystkich interwencji, Strai Miejska dokonuje odlawiania ps6w z terenu miasta Wfoclawek.
Komendant poinformowal r6wniei, o podjqciu przez Paniq Dyrektor schroniska decyzji w
sprawie podpisania umowy z lekarzem weterynarii, w zwiqzku z zapewnieniem pomocy
rannym dzikim zwierzqtom, poniewai sq inne procedury leczenia, opieki dla dzikich zwierzqt
oraz zwierzEt, kt6re przebywajq w schroniskach'

wobec braku zgloszefi radnych do zabrania glosu w dyskusji, Przewodniczqca Komisji radna
Katarzyna Zarqbska poddala pod giosowanie przyjqcie Informacji na temat analizy zagrozenia
bezDieczedstwa mieszkaric6w ze strony ps6w trzymanych bez zachowania nale2ytych
Srodk6w ostroinoSci przez ich wtaicicieli oraz podejmowane dziatania sluib w celu
eliminowania tych zagroieh przez Policjq, Straz MiejskE, Inspekcjg Weterynaryjna'
Schronisko dla Zwierzat, Wydzial Gospodarki Miejskiej UM Wloctawek'

w wyniku glosowania przeprowadzonego w obecnoici piqciu czlonk6w Komisji za przyjqciem
przedstawionej lnformacji radni opowiedzieli siq jednomy6lnie, pozytywnie

Ad.4
Sprawy bieiqce i wolne wnioski
Uwag nie zgfoszono.

wobec wyczerpania porzqdku obrad Przewodniczqca Komisji radna Katarzyna
zakoriczyla posiedzenie.

Zarqbska

Na

tym protok6l zakofczono.

Obradom pzewodnicryla

Kaiazyna Zargbska
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Poz4dku Prawnego i Publicznego
Sporz. E.Pranik BRM

