PROTOKÓŁ NR 10/2015
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 28 października 2015 roku
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał
również Pan Krzysztof Jasiński – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rawie Mazowieckiej.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami- Pan Henryk Majewski.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Spotkanie z Panem Krzysztofem Jasińskim - Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami- Pan
Henryk Majewski, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji.
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji
do podejmowania wiążących decyzji.
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji
przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został
on przyjęty jednogłośnie.
Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu
obejmującego spotkanie z Panem Krzysztofem Jasińskim - Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i przybliżenie tematyki jaką zajmuje się
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Pan Dyrektor Jasiński omówił sprawowanie zadań publicznych w formie
zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, wypełnianych przez PSSE.
Na dzień dzisiejszy nadzorem PSSE objętych jest 2225 obiektów, w tym 1365
produkcji pierwotnej (wpisani do bazy danych Powiatowej Stacji, uprawiający zboża
warzywa, owoce, ziemniaki i wprowadzają do obrotu - sprzedają, wpis następuje
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na podstawie wniosku – uzyskanie zaświadczania). Stacja wydaje decyzje
zobowiązujące do poprawy warunków sanitarno – epidemiologicznych
(w poprzednim roku były to 523 decyzje); wydane były też nieliczne decyzje
wstrzymujące działalność – dotyczyło to w sezonie letnim sprzedaży lodów
z automatów. Stacja prowadzi też interwencje na zgłoszenia obywateli.
Nadzorowana jest jakość wody w wodociągach jak i wody w kąpieliskach.
Sprawowany jest nadzór nad imprezami masowymi w zakresie małej gastronomii,
która tam jest serwowana. Stacja kontroluje tez import naczynia z importu
(pod np. kontem zawartości metali ciężkich). Powiatowa Stacja Sanitarno
-Epidemiologiczna nadzoruje tez zakłady żywieniowe, które dbają o utrzymywanie
standardów. Pod kontrolą też jest żywienie w szkołach (dostarczane w większości
w formie cateringu do szkół).
Pan Przewodniczący Majewski zapytał jak wygląda kwestia żywienia
w Szpitalu.
Pan Dyrektor Jasiński poinformował, że Stacja kontroluje warunki transportu
żywienia, które jest dostarczane w formie cateringu (kontroluje się m.in. warunki
transportu, parametry temperaturowe).
Pan Przewodniczący Komisji podziękował Panu Krzysztofowi Jasińskiemu
za przedstawione informacje.
Ad.5 W sprawach różnych:
Pan radny Grzegorz Stefaniak przedstawił propozycję projektu
zorganizowania imprezy pod nazwa „Kolej na Triatlon”, która miałaby się odbyć
z wykorzystaniem infrastruktury kolei wąskotorowej Rogów – Rawa - Biała
Rawska. W związku z tym ustalono termin komisji wspólnej (Gospodarka Terenami
i Oświata - na dzień 19 listopada 2015 r.).
Ustalono godzinę zbiórki przed wyjazdem Komisji do Ministerstwa Rolnictwa
na 8:45 w dniu 3 listopada 2015 roku.
Pan Przewodniczący poinformował, iż w maju 2016 roku odbędzie się
w Białej Rawskiej konferencja sadownicza (będą też tam pszczelarze).
Pan Grzegorz Stefaniak poinformował, że modernizacja mała (do 60 tys. zł
bezzwrotnej dotacji) ruszy w tym roku.
Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji
o godz. 13.10 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji:

