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BRZ.0012.3.23.2017
Protokół Nr 23/2017
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego dnia 24 kwietnia 2017 r.
Posiedzenie
Publicznego

otworzyła

Genowefa

o godz. 12.00 przewodnicząca

Szurgot. Powitała wszystkich

Komisji Prawa i Porządku

obecnych,

stwierdziła,

że Komisja

posiada quorum, w posiedzeniu uczestniczyli także:
-

Marek Banaszewski - Wicestarosta

-

Ewa Lewicka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2016 r.
2. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1. Informacja

z działalności

Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego

w 2016 r.
Pani Dyrektor Ewa Lewicka przedstawiła ocenę stanu sanitarnego sytuacji epidemiologicznej
powiatu kolskiego w roku 2016. Poinformowała, że głównym celem działalności Inspektoratu
jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem
bezpieczeństwem

zdrowotnym

wody, przeciwdziałanie

żywności żywienia oraz

powstawaniu

chorób

i zaburzeń

zdrowia, w tym chorób zakaźnych, niezakaźnych i zawodowych. Nadzorem objęto 11 gmin,
w tym 7 gmin wiejskich (Babiak, Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek
Mały), 3 gminy miejsko-wiejskie (Dąbie, Kłodawa, Przedecz) oraz 1 gminę miejską Koło.
Pani Dyrektor pokrótce omówiła wybrane tematy związane z prowadzoną działalnością:
•

dot. szczepień ochronnych. W roku sprawozdawczym szczepienia ochronne na terenie
powiatu wykonywane były w 22 punktach szczepień. Wyszczepialność

w powiecie

kolskim w roku 2016 wyniosła 92%. W roku sprawozdawczym zanotowano 83 dzieci,
których rodzice
ochronnych.

(121 rodziców/opiekunów)

nie poddają

obowiązkowi

szczepień

W stosunku do rodziców, którzy nie poddają dzieci obowiązkowym

szczepieniom ochronnych podejmuje się działania edukacyjne, a także wysyłane są
wezwania na szczepierna;

,,

•

kontrolowano funkcjonowanie

wodociągów sieciowych, z których korzysta 99,8 %

mieszkańców powiatu kolskiego; przeprowadzono

101 kontroli i wydano 62 decyzje

administracyj ne;
•

również Pływalnię

kontrolowano

miejską w Kole, kontrole wykazały,

że woda

w nieckach kąpielowych jest bezpieczna dla osób korzystających z pływalni;
w 2016 roku PSSE w Kole posiadała zewidencjonowanych

w rejestrze ogółem 1205

zakładów z podziałem na grupy: produkcji żywności, obrotu żywnością, żywienia
zbiorowego

otwartego

i zamkniętego,

miejsca

obrotu

materiałami

i wyrobami

przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, produkcji i obrotu kosmetyków oraz środki
transportu żywności.
sanitarnego

Skontrolowano

oceniono

402 obiekty, a na podstawie

arkuszy stanu

252, tj. 62,7%. W roku sprawozdawczym

zatwierdzenie

w drodze decyzji uzyskało 41 zakładów, a zmiany naniesiono w stosunku do 34
zakładów

zewidencjonowanych

w Rejestrze

zakładów

podlegających

urzędowej

kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
w 2016 roku stwierdza się, iż stan nadzorowanych

obiektów żywności i żywienia

uległ znacznemu

1,12% obiektów

pogorszeniu

tj. w 2015 roku -

niezgodnych

z wymaganiami, w 2016 roku - 5,1 % obiektów niezgodnych z wymaganiami. W roku
2015 ocenę niezgodną uzyskały 3 zakłady, a w roku 2016 ocenę niezgodną uzyskało
13 zakładów.

Zakłady te należą do grup: sklepy spożywcze

i zakłady żywienia

zbiorowego otwartego;
•

Inspektorat nadzoruje łącznie 2189 jednostek, w 2016 r. przeprowadzono łącznie 1734
kontrole, wydano 882 decyzje, nałożono 90 mandatów na łączną kwotę 14.700 zł.
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W wyniku głosowania Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie
zaopiniowała ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej
2016 przedstawioną

przez Państwowego

Powiatowego

pozytywnie

powiatu kolskiego w roku

Inspektora

Sanitarnego

w Kole.

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca

Komisji

Przewodniczącego

p.

Szurgot

poinformował.

struktur powiatowych Nowoczesne

I

Powiatu Kolskiego.

sprawie podjęcia

rę uchwałodawczą.

uchwały Rady Powiatu Kolskiego dającej mieszkańc.
Komisja zdecydowała o skierowaniu pisma do klub'

o piśmie

v

ących przy Radzie

"

Więcej wolnych głosów i wniosków nie było.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1245.
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Anna Krupińska

