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- problematykę odśnieżania dachów wielkopowierzchniowych,
- bezpieczeństwa na drogach w okresie zimowym
oraz przygotowanie miasta w zakresie utrzymania
dróg,
Sytuację związaną z epidemią grypy sezonowej oraz
A/H1N1 omówiła Pani Dyrektor PSSE. Prowadzona
jest akcja propagandowa oraz nadzorcza, szczególnie
w placówkach oświatowych. Prowadzone są również
szkolenia dla pracowników oświaty. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi stałą współpracę ze szpitalem. Pani Dyrektor poinformowała, że
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zakupiła aparat w celu diagnozowania grypy A/H1N1, co
pozwoli na szybką diagnozę choroby na terenie województwa wielkopolskiego.
Jednym z zadań Komisji jest opiniowanie projektu
budżetu miasta w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców. W tym celu w dniu 9.12.2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji, w czasie której przedstawiłem ogólny projekt budżetu miasta na rok 2010 pod względem
zaplanowanych dochodów i wydatków. W dziale
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w projekcie budżetu zaplanowano po stronie zadania gminy kwotę 205.250,- zł a po stronie zadania
powiatu prawie 10 min zł (w tym KM PSP i KM Policji
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- 10 etatów dzielnicowych).
W dyskusji i zgłaszanych wnioskach dotyczących
akceptacji projektu budżetu na rok 2010, przedstawicielka Inspekcji Sanitarnej zgłosiła potrzebę przeznaczenia środków finansowych na profilaktykę zdrowotną. W dyskusji omówiono sprawę bezpieczeństwa na
drogach w kontekście ich stanu technicznego, szczególnie dróg wylotowych z miasta. Komisja wysłuchała informacji Pana Ireneusza Szelińskiego z Inspekcji
Weterynaryjnej na temat warunków w schronisku dla
zwierząt. Schronisko jest bardzo przepełnione zwierzętami, a warunki bardzo złe. Decyzje dotyczące poprawy warunków w schronisku zapadną na forum Związku Międzygminnego.
Ostatnim punktem narady była informacja nt. sklepu
z tzw. „dopalaczami”, który został otwarty w Centrum Handlowym. Uzgodniono, że sklep który został
otwarty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ma być pod szczególnym nadzorem policji i sanepidu.
Projekt budżetu miasta w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa został przez Komisję zatwierdzony.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU ZA 2009 ROK

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, powołana zarządzeniem nr 46 Starosty Szamotulskiego
z dnia 17 września 2007 r. działała w 2009 r. w składzie:
1) Paweł Kowzan Starosta Szamotulski - Przewodniczący Komisji,
2) Andrzej Kładki przedstawiciel Rady Powiatu członek,
3) Kazimierz Michalak przedstawiciel Rady Powiatu
- członek,
4) Mirosław Gogołek przedstawiciel Komendanta
Powiatowego Policji - członek,
5) Jacek Michałowski przedstawiciel Komendanta
Powiatowego Policji - członek,
6) Stefan Kukawka przedstawiciel Starosty - członek,
7) Wojciech Nolka przedstawiciel Starosty - członek,
8) Bogdan Kowalczyk przedstawiciel Starosty - członek.
W 2009 roku komisja podjęła zadanie opracowania
projektu Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2010 - 2012. W przygotowaniu tego projektu wzięły udział następujące podmioty:
1) Komenda Powiatowa Policji,

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
3) Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
5) Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
6) Społeczna Straż Rybacka.
Przygotowany roboczy projekt został przedstawiony
do zaopiniowania kierownikom instytucji wymienionych wyżej a także kierownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy
oraz Wójtom i Burmistrzom jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Szamotulskiego.
Projekt roboczy z uwzględnieniem otrzymanych
opinii, został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dnia 21 grudnia 2009 r. Na tym posiedzeniu zostały
zgłoszone uwagi i propozycje uzupełnień, które wprowadzono do projektu programu. Ostateczna wersja
projektu zostanie zatwierdzona w lutym 2010 roku
i przedstawiona Radzie Powiatu Szamotulskiego do
uchwalenia
Starosta
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