Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji
Nr 13/2018 w dniu 10.10.2018
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.25
L.p

Imię i nazwisko

Podpis

1.

Grzegorz OwczarzakPrzewodniczący Komisji

obecny

2.

Krystyna Urbańska
- Wiceprzewodnicząca,
sekretarz komisji

obecna

3.

Łukasz Wachowiak

nieobecny

4.

Stanisław Kida

obecny

5.

Wiesław Ewertowski

obecny

6.

Tomasz Kranc

nieobecny – nieobecność usprawiedliwiona

7.

Krzysztof Migasiewicz

obecny

8.

Jacek Brzostowski

obecny

9.

Halina Sobota

obecna

Nieobecni członkowie Komisji:
1. Łukasz Wachowiak
2. Tomasz Kranc – nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Małgorzata Klessa - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

-21. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
1.2. Informacja o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Wągrowieckim w 2017 roku
2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII,
STANOWISK I WNIOSKÓW.
BRAK
3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.
Ad.1. Pan Grzegorz Owczarzak przewodniczący komisji powitał wszystkich członków komisji oraz
zaproszonego gościa na posiedzeniu komisji oraz przedstawił porządek posiedzenia. Porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji.
Ad.2. Informację o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Wągrowieckim w 2017 roku przedstawiła
pani Małgorzata Klessa - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Informacja została przekazana na podstawie raportu WIOŚ. Raport zawiera szczegółowe dane
statystyczne dotyczące między innymi następujących zagadnień: Ocena powietrza, badanie wód,
klimat akustyczny, działalność w obszarze dokonanych kontroli. Jakość powietrza w strefie
wielkopolskiej jest zadawalająca dla zdrowia i dla roślin, za wyjątkiem pyłu PM10 ( pył zawieszony,
powstaje przede wszystkim w procesach spalania paliw stałych i ciekłych), którego roczna norma
dopuszczalna jest 35 µg/m3 a wynik wykazał 49 µg/m3. W powiecie wągrowieckim pomiaru, jakości
powietrza dokonuje się na jednym stanowisku w Wągrowcu i nie jest to pomiar automatyczny, lecz
manualny. Radny Wiesław Ewertowski stwierdził, iż wynik, jakości powietrza monitorowany w/w
metodą zdaje się być dla powiatu wągrowieckiego mało wiarygodny. W obszarze badanych wód –
wody płynące i wody stojące stan ich jest niezadawalający. W przypadku klimatu akustycznego
(pomiary dokonywano na ulicy Rogozińskiej) w Wągrowcu, poziom hałasu długookresowego nie
przekracza norm, a krótkookresowego przekracza normy. Wszyscy obecni radni na komisji zadawali
na bieżąco pytania związane z przedstawianym raportem, na które odpowiedzi udzielała pani
Małgorzata Klessa.
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4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1 Zapytania
BRAK

4.2 Opinie
BRAK

4.3 Stanowiska

BRAK

Wnioski
Protokołowała
Krystyna Urbańska
-- -----------------------------

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Owczarzak
---------------------------------------------

