P r o t o k ó ł Nr 4
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Radomiu
odbytego w dniu 24 marca 2015r.

Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu Nr 3 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015r.” - druk Nr – 45,
3. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu:
- Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016 za 2014r.
- Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
4. Sprawy róŜne

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji w/g listy obecności, która stanowi
załącznik do protokółu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Zbigniew Neska –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji oraz
zaproszonych gości.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.pkt.1 Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 3 Komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie ( za 5)
Ad.pkt.2
W tym punkcie Przewodniczący Komisji oddał głos obecnej na
posiedzeniu Pani GraŜynie Krugły - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM, która zreferowała projekt uchwały zawarty na druku Nr 45 w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015r.”
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Miejska w
Radomiu zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Przygotowany
na 2015 rok Program obejmuje swoim zakresem realizację następujących zadań:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
- opiekę nad wolno Ŝyjącymi kotami , w tym dokarmianie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt,
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
- usypianie ślepych miotów,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
- znakowanie zwierząt.

W 2015 roku znakowaniem objęte zostaną psy. Ich właściciele na zasadzie
dobrowolności będą mogli trwale oznakować swoje zwierzę poprzez wszczep[pienie
tzw. czipa. Koszty znakowania zwierząt ponosi Gmina Miasta Radomia.. W 2015r.
na zadanie to w budŜecie Gminy Miasta Radomia zabezpieczone środki w wysokości
961 tys.zł. Wykonanie i kontrola załoŜeń Programu spoczywa na Prezydencie Miasta
Radomia. Projekt Programu był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
organizacjami pozarządowymi i zarządcami obwodów łowieckich działających na
terenie Radomia.
Przewodniczący otworzył dyskusję. W czasie dyskusji nie zgłoszono Ŝądnych uwag
do przedstawionego projektu uchwały.
Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie
(„za” 5)
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia w 2015r.” - druk Nr – 45.
O p i n i a Nr 5/6
Ad.pkt.3
Pani Elwira Skoczek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
UM przedstawiła zebranym Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016 za 2014r.Przeciwdziałanie
i zwalczanie narkomanii jest zadaniem własnym Gminy, którego realizacja wynika
z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a szczególności :
- działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
- leczenie, rehabilitacja i reintegracje osób uzaleŜnionych,
- ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych.
Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 oraz Narodowy Program
Zdrowia na lata 2007-20015r.
Problemem zjawiska narkomanii znajduje się w sferze zainteresowań róŜnych grup
zawodowych, takich jak organy ścigania, lecznictwo, pomoc społeczna, placówki
oświaty. KaŜdy podmiot podejmuje działania adekwatne do statutowych zadań
i potrzeb. Zbiór informacji od w/w słuŜb tworzy obraz skali problemów narkotykowych
w Radomiu.
Pani Dyrektor przedstawiła równieŜ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
Celem Programu jest zapobieganie powstawaniu na terenie miasta Radomia
problemów alkoholowych i związanych z tym zagroŜeń. Zadania Programu zostały
zrealizowane. Działania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych naleŜy podejmować w dłuŜszej perspektywie czasowej. Uzyskanie
w okresie jednego roku wymiernych efektów jest niemoŜliwe z uwagi na
wielowątkowe i skomplikowane kwestie. Przyjęty przez Radę Miejską Program na
2014 rok miał charakter strategiczny i wieloletni. Określone w nim cele oraz zadania
są nadal aktualne i będą kontynuowane w latach następnych. Środki finansowe
uzyskane w 2014 roku z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 3.841.925,04 zł. i na

realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości
112.000 zł.
Komisja po wysłuchaniu Sprawozdań przedstawionych przez Panią Skoczek
przeprowadziła dyskusję w czasie, której nie zgłoszono Ŝadnych uwag.
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Komisja Bezpieczeństwa przyjęła Sprawozdania z realizacji
Gminnego Programu:
- Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016 za 2014r. – przyjęto
jednogłośnie ( „za 5”)
- Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok. –
przyjęto jednogłośnie (”za 5”).
O p i n i a Nr 6/7.

Ad.pkt. 4 W tym punkcie zostały rozpatrzone pisma skierowane do Komisji.
1. Pismo Pana Cezarego Zacharskiego z dnia 23.03.2015r. zam. Radom ul.
Chałubińskiego 3/13 m.49 dot. budowy dodatkowego przejścia dla pieszych przy ul.
Młodzianowskiej w rejonie ulic Chałubińskiego-Blaszanej.
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Radomia:
Komisja Bezpieczeństwa prosi o przedstawienie opinii w
sprawie.
W n i o s e k Nr 2/8.
Komisja wystąpiła równieŜ z wnioskiem
Przewodniczącego Rady Miejskiej:

(

w

powyŜszej

powyŜszej

sprawie

)

do

Komisja Bezpieczeństwa prosi Pana Przewodniczącego o skierowanie
przedmiotowego wniosku do Policji ,celem zaopiniowania.
W n i o s e k Nr 2/8.

2. Pismo RADOMMOTO.PL Roman Furciński z dnia 17.03.2015r. kierowane do
Prezydenta Miasta Radomia w sprawie poprawy bezpieczeństwa na radomskich
przejściach dla pieszych i w ich okolicach.
Po zapoznaniu się z pismem Komisja postanowiła na kolejne posiedzenie zaprosić
wnioskodawcę oraz przedstawiciela MZDiK celem omówienia przedmiotowej sprawy.

3. Pismo Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11.03.2015r. (odpowiedź na wniosek
Nr 1 Komisji).
Komisja uznała odpowiedź za niezadowalającą w związku z tym postanowiła na
kolejne posiedzenie zaprosić Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji i przedstawiciela MZDiK.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.
.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Neska

:

