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Protokół Nr 29/2018

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Spolecznychi Komisji Prawa i Porządku Publicznego

odbytego dnia 21 lutego 2018r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1030 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Grażyna Bugała. Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła że obie Komisje posiadają quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Artur Foryński - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Kole

- Robert Kropidłowski - Komendant Powiatowy PSP w Kole

- Marek Banaszewski - wicestarosta Kolski

- LiHa Urbaniak - samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Lista stanowi załącznik nr l do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego Grażyna Bugała zaproponowała

wprowadzenie do porządku posiedzenia pkt dot. "Analizy projektu uchwały w sprawie zmian do

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole". Przewodnicząca

zaproponowała umieszczenie ww. pkt jako 1 a pozostałe przesunąć o jeden, następnie poddała pod

głosowanie ww. wniosek. Członkowie obu Komisji w wyniku głosowania jednogłośnie wyrazili

zgodę na rozszerzenie porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia po zmianach wygląda następująco:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Kole.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w

roku 2017r.

3. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji

zadań w roku 20 l 7.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Mając na uwadze dobro pacjenta i zapewnienie

mieszkańcom szerszego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych zasadnym jest utworzenie

dodatkowego punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lubońku tj. Poradni (gabinetu) lekarza



Podstawowej Opieki Zdrowotnej - filia Luboniek, Gabinetu Diagnostyczno - zabiegowego dla

dzieci i dorosłych - filia Luboniek, Punktu szczepień - filia Luboniek.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Prawa i Porządku Publicznego w wyniku głosowania

jawnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie Powiatu

Kolskiego w roku 2017r.

Informację przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole Artur Foryński. W

minionym roku Komenda Powiatowa Policji w Kole realizowała zadania zgodnie z "Planem

działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na rok 2017", który jest zgodny z

priorytetami i zadaniami Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Efektywność pracy

poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników

Komendy Głównej Policji i obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji

w Poznaniu. Z-ca Komendanta Artur Foryński omówił:

- pracę pionu kryminalnego;

- przestępczość nieletnich;

- pracę plOnu prewencYJnego;

- bezpieczeństwo na drogach;

- działania profilaktyczne.

Na terenie powiatu kolskiego odnotowano spadek ilości wypadków drogowych tj. o 9 w stosunku

do roku 2016, spadek ilości kolizji drogowych o 38 zdarzeń. W wypadkach drogowych zginęły 3

osoby a 39 osoby zostały ranne. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych są nadal nie ustąpienie

pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość.

Realizowane przez kolskich policjantów działania profilaktyczne propagowane były w lokalnej

telewizji, prasie, portalach internetowych oraz stronie internetowej Komendy. W komunikatach

prewencyjnych poruszano m.in. tematykę narkotyków i dopalaczy, oszustw popełnianych metodą

na "wnuczka" lub "policjanta" oraz cyberprzestępczości.

W 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Kole otrzymała od samorządów wsparcie finansowe w

kwocie 283 900 zł oraz w formie darowizny rzeczowej o łącznej wartości 26 497 zł. Przekazane

środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup nowych radiowozów,

- remont i modernizację budynku Posterunku Policji w Dabiu,

- zakup psa służbowego,



- płatne ponadnormatywne patrole policjantów,

- nagrody dla wyróżniających się dzielnicowych oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego

KPP w Kole.

Z kolei w wyniku otrzymanych darowizn rzeczowych jednostki i komórki organizacyjne Komendy

Powiatowej Policji w Kole zostały doposażone w sprzęt multimedialny, urządzenia do badania

stanu trzeźwości, sprzęt biurowy oraz "Miasteczko Umiejętności drogowych", które jest

wykorzystywane podczas spotkań policjantów z dziećmi w szkołach.

Przystąpiono od dyskusji:

Radny Jan Stępiński

Czy Komenda Powiatowa Policji w Kole posiada na wyposażeniu urządzenie do nagrywam a

podczas przesłuchiowania?

Mł. insp. Artur Foryński

Jeszcze nie posiadają, ale w tym roku mają otrzymać taki sprzęt. Przesłuchany musi oczywiście

wyrazić zgodę na nagrywanie jego wypowiedzi.

Radny Czesław Marek

Jaki jest obecnie stan taboru w policji?

Mł. insp. Artur Foryński

Sześć nowych pojazdów służbowych pozyskała Komenda Powiatowa Policji w Kole. Pięć z nich to

radiowozy oznakowane. Zakupu radiowozów dokonała Komenda Główna Policji, która

sfinansowała połowę ich wartości. Pozostała część pochodziła od jednostek samorządowych z

terenu powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Kole, Urzędu Miejskiego w Kole, Urzędu Miasta i

Gminy Dąbie oraz Urzędów Gmin w Babiaku, Osieku Małym, Kościelcu i Olszówce.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Bugała stwierdziła, że informacja o stanie bezpieczeństwa

porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2017r. Komisje przyjęły poprzez

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji

zadań w roku 2017.

Informacje przedstawił Komendant Powiatowy Robert Kropidłowski. W 2017 roku na terenie

powiatu kolskiego odnotowano 1113 zdarzeń, tj. o 257 więcej niż w 2016r. Rok 2017 był

rekordowy pod względem zdarzeń i wyjazdów do akcji na terenie powiatu kolskiego. Coraz

częściej powiat nawiedzają anomalie pogodowe: huragany i nawałnice. Jednego razu zgłoszonych

zostało 90 interwencji (m.in. powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne czy zerwane dachy)

nawet przy tak dużej liczbie zgłoszeń udzielono pomocy wszystkim poszkodowanym.



W roku ubiegłym zostały przeprowadzone ćwiczenia na obiektach i rozpoznania operacyjne.

Co roku wybierane są strategiczne obiekty na terenie powiatu kolskiego. Po czynnościach typowo

rozpoznawczych na danym obiekcie jednostka ratunkowo- gaśnicza i druhowie OSP rozpoczynają

ćwiczenia celem zapoznania z obiektem, jego specyfiki, zagrożeń i topografii. Efektywność

prowadzonych działań kontrolno-rozpoznawczych przejawia SIę również w ilości

przeprowadzonych kontroli w roku 2017 r. Harmonogram kontroli obejmował 74 obiekty, a łącznie

skontrolowano w 2017 roku 104 obiekty.

Jednostki OSP z KSRG w minionym roku osiągnęły sprzętowo gotowość do realizacji

działań ratowniczych w specjalizacji - ratownictwo wodne w 100 procentach. Jednostki OSP

włączone do KSRG osiągnęły minimalne wyposażenie sprzętowe wynikające z normatywu

podstawowego. W roku 2018 w naszych działaniach będziemy dążyć do osiągnięcia przez

wyznaczone jednostki OSP gotowości do realizacji działań ratowniczych w kolejnych

specjalizacjach tj. ratownictwo techniczne, chemiczno-ekologiczne oraz poszukiwawczo-

ratownicze i wysokościowe.

Nadmienić należy, że w latach 2015 - 2017 poprzez wszelkie działania zmierzające do podniesienia

gotowości operacyjnej jednostek OSP Trzęśniew, OSP Dęby Szlacheckie i OSP Koło nad Wartą,

udało się włączyć je do struktur KSRG, co znacznie poprawiło zabezpieczenie operacyjne powiatu

kolskiego. Mając na uwadze dalszy rozwój KSRG na terenie powiatu kolskiego planujemy w roku

2018 doprowadzić kolejną jednostkę OSP Brdów do odpowiedniego poziomu gotowości

operacyjnej i włączenie jej do KSRG.

W zakresie doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w roku 2017 pozyskano lancę gaśniczą,

kurtynę dymową, agregat pompowy o dużej wydajności, generator piany lekkiej. W roku 2018

planujemy doposażyć jednostkę w samochód ratowniczo - gaśniczy GCBA, przyczepę do

transportu pontonu, oraz fantomy do ewakuacji oraz resuscytacji krążeniowo - oddechowe.

Bardzo ważną dziedziną działalności komendy w zakresie zapobiegania powstawaniu

rozprzestrzenianiu się pożarów i innych miejscowych zagrożeń jest prewencja społeczna w ramach

kampanii - "Czad i ogień. Obudź czujność". W ramach tej dziedziny we współpracy z samorządami

i lokalnymi mediami przeprowadzamy cykliczne akcje profilaktyczne adekwatne do zagrożeń

charakterystycznych dla danego okresu roku.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodnicząca Komisji Grażyna Bugała stwierdziła, że

Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w roku

2017 Komisje przyjęły poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Ad 5. Wolne glosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1130

Protokółowała

Malwina Morzycka

M.~o,ctJy

Przewodnicząca
Komisji Prtt.a i Porządku Pub.

~~
Grażyna Bugala
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