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Protokół Nr 6/2015

ze wspólnego posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego

i Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 27 maja 2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1230 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot, powitała wszystkich obecnych, stwierdził, iż jest wymagane

quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Halina Ślifirska- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

- Magdalena Antosik - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

- Mariola Jóźwiak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- Ewa Lewicka- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń budynku portierni w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

2. Analiza uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia

przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

3. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2014r.

4. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku 2014.

5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń budynku portierni w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Pani naczelnik Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały. Jeżeli Rada Powiatu wyrazi

zgodę, to zostanie wynajęte pomieszczenie budynku portierni o łącznej powierzchni

użytkowej 46,32 m2 z pominięciem trybu przetargowego nieograniczonego na okres 3 lat

firmie PATRON s.c. Sklep Zaopatrzenia Medycznego z siedzibą w Koninie

ul. Noskowskiego lA.

Członkowie Komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały.

Ad 2. Analiza uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz

ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.



Pani Magdalena Antosik przedstawiła projekt uchwały. Proponuje się, pozbawienie kategorii

drogi powiatowej, po spełnieniu przepisów prawnych z ustawy o drogach publicznych,

odcinek drogi powiatowej nr 3489P- ulicy Żeromskiego położony na działkach o

nr ewidencyjnych 11/3, B/I, 30/2 art. mapy 47, 17/1 ark. mapy 48, w obrębie geodezyjnym

Koło.

Komisje nie wnosiły uwag do ww. projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowały. Opinia

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2014r.

Dyrektor Halina Ślifirska poinformowała, że stopa bezrobocia w powiecie kolskim w 2014r.

wyniosła 14,5 %, liczba bezrobotnych wyniosła 4945 osób, z czego 57,1% (2824 osoby)

stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2013 r. liczba ta zmalała o 608
osoby.

W ubiegłym roku zgłoszonych było 1185 ofert pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kole w

2014r. dysponował środkami w wysokości około 10 000 000 zł. Środki te przeznaczone były

na aktywizację osób bezrobotnych poprzez skierowanie na: staże (125 osoby), prace

społecznie użyteczne (24 osoby), roboty publiczne (1 osoba), prace interwencyjne (26 osób),

szkolenia (27 osób), refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (46 osoby).

W ubiegłym roku udzielono 35 bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności

gospodarczej wydatkując 618 000 zł. Zorganizowano 5 giełd pracy dla pracodawców, którzy

zgłosili oferty pracy na 52 stanowiska. W giełdach uczestniczyło 185 osób.

Pup w Kole realizował w 2014 r. następujące programy:

- Projekt "Pokonaj bezrobocie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego;

- Program dla bezrobotnych do 30 r.ż.

- Program dla bezrobotnych do 25 r.ż.

- Program dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Rok 2014 dyrektor PUP w Kole ocenia jako dobry, pracodawcy zgłaszali dużo ofert pracy a

bezrobotni chętniej chcieli podnosić swoje kwalifikacje. Bardzo dużym zainteresowaniem

cieszy się dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej.

Informacji o realizacji zadań PUP w Kole za 2014r. została pozytywnie zaopiniowana przez

Komisję Gospodarczą. Załącznik nr 3 do protokołu.



Ad 4. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku

2014.

Dyrektor Ewa Lewicka poinformowała, że głównym celem działalności PIS powiatu

kolskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności

żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody. Zapobieganie powstawaniu chorób

zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie

zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz

prowadzenie działalności przeciwepidemicznej. Zadania określone są w Ustawie

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie Pani dyrektor omówiła poszczególne działy

zawarte w opracowaniu.

- ocena stanu sanitarnego obiektów Oddziału Nadzoru ds. Higieny Komunalnej

Nadzór sanitarny nad jakością wody - około 98% ludności powiatu korzystają z wody

z wodociągów. Na 26 wodociągów sieciowych, 2 obiekty wodne produkują wodę warunkowo

przydatną do spożycia, ze względu na odchylenia od wymaganego składu fizyko-

chemicznego, są to: wodociąg publiczny Dzierzbice gm. Chodów (warunkowa przydatność

do 30.l1.2015r.) oraz wodociąg publiczny Wrząca Wielka gm. Koło (warunkowa przydatność

do 31.01.20 15r.) Bakteriologicznie woda z wodociągów na terenie powiatu kolskiego bez

zastrzeżeń.

Ocena pływalni krytej - Badania bakteriologiczne na krytej pływalni w mieście Koło

wykazały, że woda w nieckach kąpielowych jest bezpieczna dla osób korzystających z

pływalni a stan sanitarno- techniczny bez uwag

- ocena sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego obiektów Oddziału Nadzoru do

Spraw Epidemiologii

W 2014 r. korzystnie kształtowała się sytuacja epidemiologiczna zachorowań na grypę

sezonową, Odnotowano natomiast 19 zachorowań na gruźlicę, ale spadła za to liczba

zachorowań na różyczkę. Zanotowano 1 przypadek zatrucia jadem kiełbasianym (toksyną

botulionową). W roku sprawozdawczym o 62,5% w stosunku do roku 2013 wzrosła liczba

zachorowań na boreliozę - 8 przypadków. Niepokojącym jest fakt, że znacząco wzrosła

liczba dzieci, których rodzice nie poddają obowiązkom szczepieniom ochronnym. Na koniec

2013 odnotowano 25 dzieci, natomiast na koniec roku 2014 - 45 dzieci.

- ocena sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego obiektów Oddziału Nadzoru do

Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.



W roku 2014 PSSE w Kole posiadała zaewidencjonowanych w rejestrze ogółem 1037

zakładów. Przeprowadzono 666 kontroli i rekontro li w zakładach żywności i żywienia oraz

6 kontroli w obiektach obrotu kosmetykami. Wydano ogółem 571 decyzji administracyjnych.

- ocena stanu sanitarnego obiektów Oddziału Nadzoru do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

Nadzorem objęto 115 obiektów stałych i 17 obiektów sezonowych. Nadzór obejmuje warunki

higieniczne pomieszczeń, w tym oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, dostępność do

urządzeń higieniczno- sanitarnych, warunki i formy dożywiania uczniów, place zabaw przy

palcówkach oświatowo- wychowawczych, wypoczynek dzieci młodzieży.

Po przeprowadzonych kontrolach odnotowano: poprawę stanu technicznego budynków

szkolnych poprzez zmniejszenie liczby budynków wymagających częściowego lub

kapitalnego remontu, niezachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych

(9 placówek), 6 szkół z terenu miasta Koła uzyskała możliwość prowadzenia zajęć

z wychowania fizycznego na obszarze Pływalni Miejskiej w Kole, z oceny warunków

sanitarno- higienicznych dla dzieci 5 i 6 letnich w tzw. oddziałach "zerowych" w placówkach

oświatowych wynika, że na 41 skontrolowanych placówek, w 27 brak odpowiedniej

infrastruktury.

Pani dyrektor Ewa Lewicka na zakończenie zwróciła się do radnych z prośbą o pomoc w

zakupie fantomu do badania piersi.

Przewodnicząca Genowefa Szurgot podziękowała za złożoną informację, uważa, że Pani

dyrektor jest dobrym pracodawcą, właściwie organizuje pracę swoim pracownikom, co

rzutuje na dobre wyniki pracy. Życzy dalszych sukcesów w pracy.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała

ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku 2014. Opinia
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.45.

Protokołowała

Malwina Morzycka
M (Y10~~
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