Protokół Nr 3/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 13,00
Zakończenie obrad godz. 15,05
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Ryszard Sarna.
Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na podstawie list
obecności stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
Planowany porządek obrad.
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Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Informacja o przygotowaniu kąpielisk do sezonu wakacyjnego.
Omówienie problematyki związanej z ochroną praw konsumenta.
Wstępne ustalenia wynikające z Ogólnopolskich „Regionalnych Targów Aktywnych
Form Pomocy”.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad.
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
4.

Informacja o przygotowaniu kąpielisk do sezonu wakacyjnego.

Aneta Jakubowska przedstawiła informację. Poinformowała, że od ubiegłego roku Sanepid
nie nadzoruje już kąpielisk. Od tego roku kąpieliska wyznaczane są uchwałą Rady Gminy.
Gminy nie były chyba zorientowane w zmianie tych przepisów i takie wykazy nie zostały
przygotowane.
Zbigniew Pałubiak zapytał, gdzie są zgłaszane takie kąpieliska.
Aneta Jakubowska powiedziała, że Burmistrz przedstawia takie kąpielisko powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu, a ten następnie przekazuje to do głównego inspektora sanitarnego,
który prowadzi rejestr. Na naszym terenie największe problemy są z zabezpieczeniem
sanitarnym. Na tym terenie nie ma chyba nikogo, kto podjąłby się prowadzenia takiego
kąpieliska, ponieważ trzeba spełnić bardzo duże wymogi w tej kwestii. Można zgłosić

miejsce wykorzystywane do kąpieli. Badanie przeprowadzane jest w takim miejscu dwa razy
w sezonie. Badanie to też jest w ograniczonym zakresie – jest to badanie mikrobiologiczne i
wizualne. Jest pięć przebadanych miejsc do kąpieli spełniających wymagania: Moszczenica,
Klępnica, Miejskie, Karwowo i Karnice.
Ryszard Sarna zapytał, czy w tych badanych miejscach są jakieś zastrzeżenia.
Aneta Jakubowska powiedziała, że wizualnie nie, ale teraz czeka na badanie
mikrobiologiczne.
Jan Zdanowicz zapytał o jeziora z terenu gminy Radowo Małe.
Aneta Jakubowska powiedziała, że wójt co roku informuje Sanepid, że nie będą
organizowane miejsca do kąpieli na terenie gminy Radowo Małe. Dodała, że Sanepid zwracał
się do gmin o zabezpieczenie środków na badanie wody w jeziorach w przyszłym roku.
Michał Karłowski powiedział, ze zmiana przepisów wprowadziła popłoch w gminach. Jeśli
gmina zgłosi kąpielisko, to weźmie za to całkowitą odpowiedzialność i w razie jakiegoś
nieszczęścia, odpowiedzialność będzie ponosił wójt/burmistrz.
Jan Zdanowicz zapytał, czy miejsce do kąpieli też musi spełniać jakieś wymogi.
Aneta Jakubowska powiedziała, że ta, ale te wymogi są mniejsze.
Zofia Makarec powiedziała, że w Węgorzynie i Cieszynie co roku jest wykaszana trawa,
mają być wstawione tablice informujące o niestrzeżonych kąpieliskach.
Ryszard Sarna zaproponował, aby zwrócić się do Zarządu o znalezienie możliwości
współpracy z gminami w przyszłym roku w kwestii rozwiązania problemu opieki nad
miejscami do kąpieli w powiecie.
Halina Szymańska zapytała, jak wygląda zagrożenie sinicami.
Aneta Jakubowska odpowiedziała, że badanie jest wizualne. Zagrożenia na razie nie ma.
5. Omówienie problematyki związanej z ochroną praw konsumenta.
Wiesław Mały przedstawił informację. Dodał, że w natłoku spraw ustawodawca nie
przewidział, że w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców tworzy się biura rzecznika, a
poniżej 100 tys. mieszkańców jest powiatowy rzecznik konsumentów. Wielkość etatu jest
różna, on sam ma ¼ etatu. Obecnie przydałoby się, aby jedna osoba była zatrudniona na pełny
etat i zajmowała się wyłącznie sprawami konsumenckimi.
Zofia Makarec powiedziała, że informacja jest obszerna, ale brakuje zestawienia liczbowego,
np. ile było porad. Trudno bez tego porównać, jak się to zmieniało w ciągu lat. Takie dane
dałyby widok, czy potrzebna jest dodatkowa osoba do spraw konsumenckich.
Wiesław Mały powiedział, że dośle taką informację dla członków komisji.
Ryszard Sarna powiedział, że po przeanalizowaniu materiału liczbowego można wrócić do
tego tematu. Wtedy, jeśli będzie taka potrzeba można zwrócić się do Zarządu o zwiększenie
zatrudnienia.
6. Wstępne ustalenia wynikające z Ogólnopolskich „Regionalnych Targów Aktywnych
Form Pomocy”.
Ryszard Sarna powiedział, że niedawno w Tarnowie odbyły się Targi Aktywnych Form
Pomocy. Te Targi otworzyły oczy na możliwości aktywizowania ludzi w trudnych warunkach
społecznych. Dodał, ze chciałby, aby ta inicjatywa, która była w Tarnowie nie umarła, tylko
żyła nadal. Chciałby, aby zastanowić się, co powiat łobeski może nadal robić w zakresie
wspierania ludzi wykluczonych, aby powiat był jeszcze bardziej znany w tym zakresie.
Katarzyna Błaszczyk i Jarosław Namaczyński przedstawili przebieg Targów.

Jarosław Namaczyński zapytany, jakie działania można podjąć po Targach zasugerował:
1. Spotkanie radnych powiatu i wszystkich gmin z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego,
który spowodował duży rozwój gminy,
2. Zorganizować Forum Gospodarcze, ponieważ przedsiębiorcy skarżą się na małą ilość
informacji odnośnie różnych form pomocy, w tym unijnej.
Ryszard Sarna zaproponował dodatkowo Opracowanie programu rozwoju ekonomii
społecznej w powiecie łobeskim, przeszkolenie ludzi do realizacji tego programu oraz
pozyskanie środków na ten cel. Można utworzyć w każdej gminie spółdzielnię socjalną i
wioskę tematyczną.
Halina Szymańska powiedziała, że do tego można byłoby jeszcze utworzyć w każdej gminie
rodzinny dom dziecka.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, że bardzo podobają jej się te pomysły.
7. Wnioski i oświadczenia
Halina Szymańska poprosiła, aby posiedzenia Komisji zaczynały się ok. godz. 15.
Ryszard Sarna przedstawił członkom Komisji odpowiedź Zarządu na wnioski z
poprzedniego posiedzenia Komisji.
Jarosław Namaczyński zaprosił Komisję do odbycia jednego z posiedzeń w siedzibie
Centrum Integracji Społecznej.
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
8. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

