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Protokół Nr 21/2021
ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,
z dnia 25 stycznia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik. Każdy z
członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje

odpowiednim

sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu

uczestniczył także kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel.

Tematem posiedzenia była analiza sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w 2020r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku sprawozdawczym wykonywała
obowiązki określone w ustawie w celu realizacji zadań Starosty Kolskiego w zakresie zwierzchnictwa

nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli powiatu kolskiego. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia, w
tym jedno w trybie zdalnym.

W posiedzeniach tych brali udział również członkowie Komisji

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na spotkaniach omawiane były m.in. sprawozdania z działalności powiatowych służb, inspekcji i

straży. Na jednym z posiedzeń członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na rok 2021 w części dotyczącej porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kolskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku sprawozdawczym dużo uwagi poświęciła na omówienie
informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
działań wynikających ze stanu epidemii w związku z pandemią koronawirusa. Na koniec p. Robert
Jokiel stwierdził, że współpraca Komisji ze służbami powiatowymi, oraz instytucjami działającymi
na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego układała się bardzo dobrze.

Podczas dyskusji radni poruszali temat szczepień na terenie Powiatu Kolskiego. Szczepionka jest
bezpłatna i dobrowolna, zgłoszonych jest 15 punktów medycznych, w których będą wykonywane

szczepienia. Obecnie szczepione są osoby z grupy 0 tj. najbardziej narażone na zakażenie. Są to

pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy domów pomocy społecznej, personel pomocniczy
i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

pensjonariusze domów pomocy społecznej.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020r. stanowi załącznik nr 1 do

protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.15

Protokółowała:
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