Protokół Nr 17/12
Z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 28 maja 2012 roku
Obrady prowadziła Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listami
obecności (załącznik nr 1 i 2).
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00.
Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radni otrzymali poniższy porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie.
1. Informacja PSP na temat Stanu ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
pt.
Zabezpieczenie
muzealiów
pod
względem
ochrony
przeciwpożarowej i fizycznej w Muzeum Wsi Kieleckiej.
3. Przyjęcie informacji – Zarządzanie kryzysowe w samorządach.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa świętokrzyskiego
2011.
5. Sprawy różne.
2. Informacja

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1.
Informacja PSP na temat Stanu ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. (zał. 4)
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Ryski – zastępca Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego
PSP
przeprowadził
prezentację
multimedialną,
zgodną
z załączonym materiałem.
W dyskusji uczestniczyli: Janusz Łach, Tomasz Ramus, st. bryg. mgr inż. Grzegorz Ryski.
Poruszony został temat notorycznego wypalania traw, którego w żaden sposób nie można
zwalczyć. Należałoby nakładać wysokie kary za niewykoszone łąki i nieużytki, bo złapanie
podpalacza za rękę jest niemal niemożliwe, a kiedy się zdarzy – ten twierdzi, że właśnie
gasi, a nie podpala.
Przewodniczący Komisji jest zdania, że strażacy powinni mieć zdecydowanie więcej szkoleń
z zakresu ratownictwa medycznego.
st. bryg. mgr inż. Grzegorz Ryski zgadza się z tą opinią, ale jednocześnie informuje,
że strażacy ochotnicy najczęściej pracują zawodowo i pracodawcy wcale nie mają ochoty
zwalniać ich z pracy, żeby mogli w takich szkoleniach wziąć udział. Starają się organizować
je w soboty, żeby więcej osób miało okazję z nich skorzystać.
Ad. 2.
Informacja pt. Zabezpieczenie muzealiów pod względem ochrony przeciwpożarowej
i fizycznej w Muzeum Wsi Kieleckiej. (zał. 5)
Leszek Zbróg – Kierownik Parku Etnograficznego w Tokarni zreferował temat zgodnie
z załączonym materiałem. Podkreślił, że cały czas Muzeum nie ma ogrodzenia. Wciąż
brakuje im na to środków, proszą, gdzie mogą, ale pozostaje to bez echa.

W dyskusji uczestniczyli: Marzena Marczewska, Leszek Zbróg, Janusz Łach, Tomasz
Ramus. Omówiona została kwestia ogrodzenia, ochrony, itp. Janusz Łach docenił szereg
przeprowadzonych z sukcesem przez Dyrektora Karpińskiego działań, ciesz się, że
zwiększone zostało bezpieczeństwo pożarowe. Cały czas stara się pomóc w zdobyciu
środków na ogrodzenie, uważa też, że niezbędny jest monitoring.
Przewodniczący Komisji Tomasz Ramus poprosił o uszczegółowienie potrzeb na piśmie,
chce złożyć interpelację.
Ad. 3.
Przyjęcie informacji – Zarządzanie kryzysowe w samorządach. (zał. 6)
Janusz Łach – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Marszałkowskiego zreferował temat zgodnie z załączonym materiałem.
Nie było głosów w dyskusji.

Urzędu

Ad. 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa Sanitarnego Województwa świętokrzyskiego 2011.
(zał. 7)
Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus stwierdził, że informacja Inspektora
Sanitarnego była przedstawiana na ostatniej sesji Sejmiku, w związku z tym zaproponował,
żeby skupić się tylko na zadawaniu ewentualnych pytań.
Przewodniczący Komisji zadał tylko kilka pytań na temat laboratorium.
Ad. 5.
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z pismem Rady Powiatu w Staszowie
dotyczącym likwidacji posterunków policji. (zał. 8)
Uznał, że jeśli pojawi się więcej głosów tego typu, Komisja zajmie się tą sprawą.
Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z pismem Prezesa PIS – Jarosława
Kaczyńskiego dotyczącym TV TRWAM (zał. 9).
Marzena Marczewska - Radna stwierdziła, że prawo jest jednakowe dla wszystkich,
koncesja dla TV TRWAM nie została przedłużona, ponieważ nie spełniła ona podstawowych
wymogów formalnych. Uważa więc, że zajmowanie stanowiska w obronie byłoby
ośmieszaniem się. Jeśli wymogi zostaną spełnione, koncesja z pewnością zostanie
przyznana.
Członkowie Komisji zgodzili się z tą opinią.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.05
Protokół sporządziła:
Daria Biskup-Kozik

Przewodniczący Komisji
Tomasz Ramus

