P R O T O K Ó Ł Nr 27/2009
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 29 l i p c a 2009 roku .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie, wg
załączonej listy obecności do protokołu. Posiedzeniu przewodniczyła radna Apolonia
Warzecha Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia,
który członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie. Zwróciła
się
z pytaniem czy do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag brak. W związku
z czym poddała pod głosowanie porządek posiedzenia. Poniższy porządek został przyjęty
jednogłośnie :
1. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Analiza bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy i Miasta. Przygotowanie
Gminnego Programu Ochrony Środowiska – wizja lokalna na wysypisku śmieci w
Jadownikach.
3. Zapoznanie się z wzorami ankiet badania satysfakcji petentów.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
Ad. 1
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że protokół
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia
18 czerwca 2009 roku był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej . W związku
z czym zapytała, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski. Członkowie komisji nie wnieśli
uwag do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała go pod głosowanie.
Następuje głosowanie:
Protokół Nr 26/2009 z dnia 18 czerwca 2009 roku został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Analiza bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Gminy i Miasta. Przygotowanie
Gminnego Programu Ochrony Środowiska – wizja lokalna na wysypisku śmieci w
Jadownikach.
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Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że Gmina Brzesko ma
opracowany Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Brzesko do roku 2010. W tym
momencie powitała przybyłego na posiedzenie komisji Pana Dariusza A. Krajcarz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku i oddała mu głos.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Dariusz A. Krajcarz przedstawił raport dotyczący
analizy
bezpieczeństwa
sanitarnego
na
terenie
miasta
i gminy Brzesko za I półrocze 2009 :
I. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia .
Działania profilaktyczne związane z ochroną zdrowia oparte są o programy zdrowotne
opracowane przez Departament Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia. Adresatami
programów są uczniowie szkół średnich i podstawowych oraz pracownicy placówek służby
zdrowia.
-Program profilaktyki zapobiegania nadwadze i otyłości pt. „Trzymaj Formę" -III
etap.
Program jest realizowany w szkołach gimnazjalnych. Program ma na celu uświadomić
młodzieży i rodzicom, że racjonalne żywienie stanowi podstawę zdrowia. -Program
profilaktyki HIY/AIDS. „Wróć bez HIV"
Program w 2005 r. został zainicjowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Jest to kontynuacja
programu z lat ubiegłych. AIDS jest nadal chorobą śmiertelną. Analizy epidemiologiczne
wskazują na stały wzrost liczby osób zakażonych, szczególnie ludzi młodych w wieku 18-29
lat. Hasłem przewodnim Kampanii HIY/AIDS w 2009 r. jest następujące: „Wróć bez HIV".
Kampania dot. osób w wieku 19-35 lat wyjeżdżających za granicę nie tylko w celach
turystycznych ale także do pracy. Zwracano szczególną uwagę podczas spotkań z
młodzieżą na postępowanie poekspozycyjne w przypadku udzielania pomocy
przedlekarskiej osobie zarażonej wirusem HIV.
Informacje o naszej pracy w aspekcie ochrony zdrowia społeczeństwa publikujemy
sukcesywnie na naszej stronie internetowej www.wsse.krakow.pl/brzesko. -Program
profilaktyki antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas". Realizowany w 3
placówkach przedszkoli miejskich (nr 7,9,10 w Brzesku) -Program profilaktyki
nowotworowej „Wygraj walkę z rakiem". Ma na celu zachęcić Panie do wykonywania
badań specjalistycznych jak mammogratla, cytologia.
II.
Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej
Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej prowadzi zgodnie z opracowanym harmonogramem
monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki pobierane są zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Próbki wody pobierane są z ujęć wody w miejscach pozwalających na
ocenę skuteczności procesu uzdatniania, w miejscu wprowadzania wody do sieci
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wodociągowej oraz z punktów czerpalnych u konsumenta. Wyniki badań wody w zakresie
mikrobiologicznym i fizykochemicznym wprowadzane są do bazy Woda-Excel, który
umożliwia ocenę jakości wody, szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z jakością wody
w odniesieniu do położenia geograficznego. Dzięki systemowi możliwe jest raportowanie i
przesyłanie danych do organów krajowych. W wyniku przeprowadzanych analiz
laboratoryjnych w zakresie zbadanych parametrów próbek wody pobranych ze wszystkich
wodociągów publicznych woda obecnie spełnia wymogi sanitarne. W przypadku
pogorszenia się jakości wody wdrażane są procedury postępowania: wskazanie terminu
realizacji działań naprawczych przez przedsiębiorstwa lub spółki wodne, informowanie
właściwego wójta, burmistrza, ludności. Gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzkiego wydawane są decyzje o unieruchomieniu wodociągu - w bieżącym roku nie
podejmowano takich działań. Nadzorem bieżącym objęta jest także Kryta Pływalnia w
Brzesku. Jakość wody badana jest zgodnie z opracowanym harmonogramem poboru próbek
tj. l raz w miesiącu. Przeprowadzone badania wykazują, że woda jest bezpieczna dla
zdrowia kąpiących się, a jej skład mikrobiologiczny i fizykochemiczny odpowiada wymogom
sanitarnym. W bieżącym roku pobrano 18 próbek wody z niecek basenowych. Pobrano 11
próbek wody ze studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Brzesko,
które stanowią awaryjne źródło wody dla gminy Brzesko. Jakość wody pod względem
fizykochemicznym w większości nie spełnia wymogów sanitarnych (żelazo, mangan,
mętność), natomiast skład bakteriologiczny wody we wszystkich studniach w zakresie
parametrów dla monitoringu kontrolnego spełnia wymogi sanitarne. Wydano zalecenie
dotyczące oznakowania studni o jakości wody. Ponadto do zadań Sekcji Nadzoru Higieny
Komunalnej należy: sprawowanie bieżącego nadzoru nad obiektami użyteczności
publicznej: bazą noclegową, obiektami turystyczno-wypoczynkowymi, zakładami
fryzjerskimi, kosmetycznymi, odnowy biologicznej, ustępami publicznymi, obiektami
kulturalno-widowiskowymi, obiektami transportu publicznego; załatwianie spraw
związanych z ekshumacją i transportem zwłok; - załatwianie skarg i wniosków na stan
sanitarny.
III. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku objęła nadzorem
sanitarnym w powiecie brzeskim 707 obiektów, z czego na terenie miasta i gminy
usytuowanych jest 249 zakładów produkcyjnych i obrotu żywnością, w tym:
•Obiekty obrotu środkami spożywczymi 150
•Obiekty produkujące środki spożywcze 19
•Obiekty żywienia zbiorowego 40
•Obiekty małej gastronomi 14
•Obiekty żywienia zamkniętego 26
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszczynano postępowanie administracyjne.
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Podczas przeprowadzanych kontroli sprawdzane są warunki produkcji i obrotu żywnością,
warunki do prowadzenia żywienia zbiorowego, warunki przechowywania art. spożywczych
oraz przestrzegania temperatur przechowywanej żywności, ze szczególnym uwzględnieniem
żywności łatwo -psującej (nabiał, wędliny, mięso). Sprawdzane jest przestrzeganie procedur
GHP i GMP oraz stopień wdrożenia systemu HACCP w poszczególnych placówkach.
Podczas przeprowadzonych kontroli sanitarnych duży nacisk kładzie się na kontrolę
przestrzegania terminów przydatności do spożycia. Transport żywności odbywa się
samochodami przystosowanymi, posiadającymi zezwolenie właściwego terenowo Inspektora
Sanitarnego. Artykuły łatwopsujące się przewożone są chłodniami lub izotermami.
Przeprowadzone w nich kontrole pozwoliły na potwierdzenie, że samochody utrzymane są
w należytym stanie sanitarno-technicznym.
Pod szczególnym nadzorem znajduje się sprzedaż żywności dla niemowląt
i dzieci. Produkty te przechowywane są na wydzielonych regałach, w miejscach
oddalonych od nasłonecznienia. Skontrolowane produkty nie budziły zastrzeżeń.
Do uchybień najczęściej występujących należą:
- nieprawidłowy stan sanitarno - higieniczny (brudne
urządzenia i sprzęt, pomieszczenia)
nieprawidłowe oznakowanie art. spożywczych /brak terminu przydatności do spożycia
pakowanego pieczywa/
- wprowadzanie przez placówki handlowe przeterminowanych
artykułów spożywczych,
-niekompletna, nieprawidłowa odzież ochronna personelu,
-brak segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych.
Podsumowanie:
Nadzór nad żywności ą prowadzony przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest
bardzo rozległy. Zauważa się wśród właścicieli obiektów sektora spożywczego wzrost
tendencji do podnoszenia jakości świadczonych usług, podnoszenie poziomu higieny tak w
obrocie jak i w produkcji żywności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
udział w organizowanych szkoleniach w zakresie praktyk produkcji, higieny, systemów
jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Skutkiem tego jest większa dbałość o
bezpieczeństwo zdrowotne serwowanej czy produkowanej żywności . W branży
spożywczej, a szczególnie w dziedzinie handlu i gastronomii zaobserwowano zadowalające
symptomy tj. większą dbałość o stan sanitarny obiektów przez ich właścicieli z jednoznaczną
poprawą standardów higienicznych w dużej mierze będących wynikiem konkurencji oraz
pracy organów nadzoru. Jednocześnie pojawiają się nowe technologie produkcji, zwiększa
się udział spożywanej tzw. „żywności wygodnej" o długim terminie przydatności do
spożycia, żywności serwowanej w cateringu. W związku z tym pojawiają się też nowe
zagrożenia związane z jakością zdrowotną. Kontrole sanitarne nabierają więc z roku na rok
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trochę innego charakteru, wymagają większej elastyczności i większej wnikliwości w
badaniu procesów technologicznych produkcji i przechowywania żywności.
IV.

Nadzór Zapobiegawczy

Wiodącym zadaniem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego jest działalność w zakresie
szeroko pojętej ochrony zdrowia na etapach planowania przestrzennego, projektowania i
wykonawstwa inwestycji, ze szczególnym naciskiem na działania zmierzające do
zapewnienia optymalnych warunków higieniczno-zdrowotnych w oddawanych do
użytkowania obiektach.
Istotną ilość wniosków stanowią podania dotyczące zaopiniowania warunków zabudowy i
dokumentacji projektowej dla nieuciążliwych zakładów produkcyjnych. Drugą z
dominujących grup zgłoszeń są wnioski o zaopiniowania lokali świadczących usługi
fryzjersko-kosmetyczne oraz podania o ocenę stanu sanitarno-fachowego publicznych i
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że w całkowitej ilości
opiniowanych zamierzeń, nieznaczną procentowo grupę stanowią inwestycje, dla których
wskazuje się na konieczność dostosowania lub modyfikacji projektowanej funkcji
użytkowej do wymagań higieniczno-zdrowotnych.
Uzgodnienia higieniczno-sanitarne projektów architektoniczno-budowlanych.
W przekroju pierwszego półrocza 2009r. nadzór zapobiegawczy dokonał kilku uzgodnień
dokumentacji projektowej obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej
lokowanej w obrębie gminy Brzesko, oceniając zgodność proponowanych rozwiązań
architektoniczno-budowlanych z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi. Ogółem
opiniami sanitarnymi objęto osiem projektów budowlanych, wśród których jako wiodące
branżowo znalazły się projekty obiektów usługowych. Zdecydowana większość
przedłożonych projektów została zaopiniowana jako nie budząca zastrzeżeń. W nielicznych
przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kwestionował głównie niewłaściwy
dobór wielkości i typu pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w kontekście docelowej
formy użytkowania obiektu, ja również nieuwzględnienie w projektach kwestii związanych
z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury techniczno -instalacyjnej. W przypadku
projektów związanych z sektorem spożywczym i żywieniowym, zastrzeżenia Inspektora
Sanitarnego budziły niewłaściwe rozwiązania funkcji użytkowej obiektu oraz pominięcie
kluczowych pomieszczeń i ich wyposażenia, w odniesieniu do wymagań GMP i GHP. W
ośmiu przypadkach opiniami sanitarnymi oceniono bieżący stan sanitarny budynków
użyteczności publicznej oraz możliwość wprowadzenia zmian sposobu użytkowania lub
poprawy funkcji użytkowej w istniejących obiektach.
Udział w postępowaniach decydujących o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji i
eksploatacji planowanych inwestycji.
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W zakres zdań realizowanych przez nadzór zapobiegawczy PSSE w Brzesku została wpisana
rola opiniodawcza dla przedsięwzięć objętych postępowaniami administracyjnymi, na etapie
poprzedzającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
klasyfikowanych w kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a dla których
przewidziano potrzebę wydania oceny o konieczności sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku
działając w oparciu o kompetencje wynikające z przepisów środowiskowych dziesięć razy
zajmował stanowisko w ww. kwestii. Na etapie finalizowania postępowań dotyczących
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzesku siedmiokrotnie wydawał stosowne uzgodnienie. Wydawane
opinie uzgadniające zawierały sugestie odnośnie konieczności wdrożenia na etapie przed i
proinwestycyjnym działań minimalizujących szkodliwe oddziaływanie projektowanych
inwestycji na środowisko.
Uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych.
W pierwszym półroczu 2009r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku,
zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 56 ust. l Prawa budowlanego oraz art. 3 pkt. 3
ustawy o Inspekcji Sanitarnej uczestniczył w dopuszczeniu do użytkowania dziesięć
obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie gminy Brzesko. Na warunkach
wynikających z ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym i zakażeniom pozytywnie
zaopiniowano stan sanitarny w czterech zakładach o profilu fryzjersko-kosmetycznym.
Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W przekroju pierwszego półrocza 2009r. nadzór zapobiegawczy przygotował jedno
uzgodnienie dla planowanych zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzesko, w obrębie terenów obejmujących wydzielone
obszary miejscowości Brzesko i Mokrzyska.
Podsumowanie:
Podsumowując działalność nadzoru zapobiegawczego w I półroczu 2009r. można stwierdzić,
że został utrzymany wysoki wskaźnik ilości wydawanych uzgodnień, stanowiący
kontynuację rosnącej liczby rozpatrywanych spraw w ostatnim pięcioleciu. Zauważalny
wzrost w ilości pozyskiwanych zgłoszeń wskazuje na rosnącą aktywność inwestycyjną w
powiecie brzeskim. Charakter prowadzonych postępowań pozwala stwierdzić, iż największą
aktywność wykazują inwestorzy z sektora spożywczego, szczególnie przedsiębiorcy
zainteresowani uruchomieniem małych podmiotów handlowych i gastronomicznych.
V.
Higiena Dzieci i Młodzieży
Stanowisko d.s. Higieny Dzieci i Młodzieży obejmuje nadzorem sanitarnym 120 placówek
oświatowych. Wśród nadzorowanych obiektów znajduje się 36 przedszkoli, 37 szkół
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podstawowych, 4 szkól filialnych, 10 gimnazjów, l Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 2 LO,
13 Zespołów Szkół Ogólnokształcących, 5 Zespołów Szkół Ponadpodstawowych,! Szkoła
Policealna, l Liceum Uzupełniaj cel, l Technikum Uzupełniające, Dom Dziecka, l
Internat, l Ośrodek Wsparcia Dziennego, l Dom Pomocy Społecznej, l Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy, l Schronisko Młodzieżowe, l Szkoła Wyższa, l Miejski Ośrodek
Kultury, l Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Podczas przeprowadzanych kontroli
bieżących zwraca się szczególną uwagę na:
-stanowisko pracy z którego korzysta uczeń tj. stolik, krzesło,
-zasady higieny pracy umysłowej ucznia ( rozkład zajęć w ciągu dnia i tygodnia),
-nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w pracowniach
chemicznych
(odpowiednie
oznakowanie,
przechowywanie,
karty,
charakterystyki),
-nadzór nad pracowniami komputerowymi,
-nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży
Stanowisko pracy, z którego korzysta uczeń (stolik, krzesło) ma istotny wpływ na jego
postawę i zdrowie, dlatego też ważne jest, aby każdy uczeń korzystał z mebli dostosowanych
do jego wzrostu. W związku z tym zwraca się uwagę na odpowiedni dobór mebli dla
uczniów ich stan techniczny, posiadany certyfikat. W ramach higienicznej oceny pracy
umysłowej ucznia dokonuje się oceny higienicznej rozkładu zajęć. Zwraca się uwagę na
równomierne rozłożenie zajęć dydaktycznych w poszczególnych dniach tygodnia,
różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego
przedmiotu, przerwy międzylekcyjne. Prowadzone są kontrole gabinetów chemicznych,
klaso-pracowni chemicznych. Zwraca się uwagę na odpowiednie przechowywanie i
zabezpieczenie
substancji
i preparatów chemicznych, właściwe oznakowanie, karty charakterystyki.
Pracownię komputerową posiada prawie każda szkoła. Pomieszczenia przeznaczone na tego
typu pracownie posiadają w większości przypadków zaniżony metraż w stosunku do liczby
znajdujących się tam komputerów. Zajęcia dla danej klasy odbywają się przeciętnie l raz w
tygodniu przez 45 minut.
VI. Sekcja Nadzoru Epidemiologii
Do zadań Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego należy:
-nadzór i rejestracja chorób zakaźnych;
-kontrola placówek zdrowia w celu zapobiegania zakażeniom;
-kontrola świadczeniodawców w zakresie realizacji szczepień ochronnych.
Opracowane zostały procedury postępowania w przypadku zgłoszenia zachorowania
stanowiącego nadzwyczajne zagrożenie epidemiologiczne (np. ptasia grypa, świńska
grypa), oraz zapewniono środki pozwalające na stosowanie tych procedur, takie jak: dyżury
pod telefonem pracowników Stacji, jednorazowe środki ochrony indywidualnej dla
pracowników sekcji (kombinezony, spodnie, fartuchy chirurgiczne, czepki, rękawice,
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ochronniki na obuwie, maski z filtrami typu HEPA). Sytuację epidemiologiczną naszego
powiatu pod względem zachorowań na choroby zakaźne szacujemy na podstawie zgłoszeń
od lekarzy. Obowiązek zgłoszenia choroby zakaźnej wynika z ustawy o chorobach
zakaźnych i zakażeniach z 6 września 2001 roku. Co kwartał wysyłane są pisma
przypominające lekarzom z terenu miasta i gminy Brzesko o wyżej wymienionym
obowiązku. Wzrost zachorowań wiąże się nie tylko z pogorszeniem się sytuacji
epidemiologicznej ale również z poprawą zgłaszalności.
Choroby zakaźne
W roku 2009 zarejestrowano zachorowania na:, boreliozę - 14 ospę- 117, różyczkę
- O, różą- 5, szkarlatyna - 4, świnka - 2 oraz l nosiciel Salmonelli.
VII. Sekcja Nadzoru Higieny Pracy.
Nadzór nad warunkami pracy.
W ewidencji sekcji higieny pracy w roku 2009 w powiecie brzeskim znajdują się 293
zakłady, z czego 123 zlokalizowanych jest na terenie gminy Brzesko. Można z dużym
prawdopodobieństwem przypuszczać, że liczba zakładów jest większa, gdyż nie wszyscy
pracodawcy wywiązali się z obowiązku zgłoszenia działalności do PPIS (co wynika z art. 66
Kodeksu Pracy) Są to: zakłady stolarskie, betoniarskie, budowlane, masarskie, mechaniki
pojazdowej, piekarnie, stacje paliw, zakłady transportowe oraz zajmujące się sprzedażą:
środków ochrony roślin, preparatów biobójczych, materiałów budowlanych w tym produktów
„chemii budowlanej" typu kleje, lakiery, impregnaty do drewna, zakłady opieki zdrowotnej.
Spośród zakładów w gminie brzesko kontrolą objęto 47 zakładów. Przy planowaniu obiektów
typowanych do kontroli brano pod uwagę przede wszystkim występowanie fizycznych i
chemicznych czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy (ich rodzaj,
wielkość stężenia i natężenia) oraz liczbę zatrudnionych. Kierowano się również
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego na rok 2009, między innymi takimi jak:
-kontrola warunków pracy oraz opracowanie oceny narażenia zawodowego pracowników
zatrudnionych w ekspozycji na substancję, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o
działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
-kontrola przygotowania pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów
i zasad podczas prac usuwania bądź zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, w
ramach realizacji rządowego „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
stosowanych na terytorium Polski"- kontynuacja,
-nadzór nad prekursorami narkotyków, w ramach realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.
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Nadzór nad postępowaniem z substancjami i preparatami chemicznymi oraz
prekursorami narkotyków.
W związku z nadzorem nad substancjami i preparatami chemicznymi od stosujących
substancje i preparaty bardzo toksyczne, żrące i metanol wymaga się zgłaszania do PPIS w
Brzesku najpóźniej w dniu ich nabycia po raz pierwszy, prowadzenia ewidencji ich
rozchodu i zabezpieczenia przed przejęciem przez osoby niepowołane, natomiast od
wprowadzających do obrotu wyżej wym. substancje i preparaty wymaga się zgłaszania listy
odbiorców w terminie do końca lutego każdego roku.
Czynniki rakotwórcze i mutagenne.
W ekspozycji lub w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi w środowisku
pracy na terenie miasta i gminy Brzesko pozostają 144 osoby, w tym 106 osób to pracownicy
ZOZ - w tym pracownicy laboratorium PSSE w Brzesku (WZW B i C, leki cytostatyczne,
promieniowanie jonizujące, odczynniki chemiczne w laboratorium). Pozostałe osoby to: 4
(pył drewna twardego takiego jak dąb i buk), l (przepracowane oleje silnikowe), l
(dwuchromian potasu stosowany jako odczynnik chemiczny pod digestorium), l (preparat
biobójczy dodawany do tynków w celu zabezpieczenia powłok z nich utworzonych przed
rozwojem grzybów i glonów - zaklasyfikowany jako mutagenny kat. 2).
Ponadto na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego prowadzone są kontrole doraźne w
ramach systemu RAPEX. Jest to system utworzony w celu zapewnienia ochrony zdrowia
konsumentów na obszarze Unii Europejskiej, w którym poszczególne państwa zamieszczają
notyfikacje dotyczące m. in. produktów chemicznych stwarzających zagrożenie dla
użytkowników z powodu niezgodnej z przepisami klasyfikacji, nieprawidłowej identyfikacji
zagrożenia,
braku
wystarczającej
informacji
o ryzyku, braku odpowiednio zabezpieczonego opakowania itp.
Opieka lekarska
We wszystkich nadzorowanych zakładach, w których wy stępuj ą czynnik
i szkodliwe dla zdrowia wymaga się, aby opieka lekarska nad pracownikami była
sprawowana przez lekarzy z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania badań
profilaktycznych pracowników
Warunki sanitarno-higieniczne w zakładach
Zaplecza higieniczno - sanitarne posiadały prawie wszystkie kontrolowane zakłady pracy.
W większości zakładów spełniają one wymogi w zakresie wyposażenia i dostępności dla
zatrudnionych. Przeprowadzane są okresowe remonty pomieszczeń produkcyjnych i
pomieszczeń zaplecza higieniczno-sanitarnego. Z roku na rok zwiększa się ilość zakładów
dbających o podnoszenie standardu stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń zakładów.
Wyposażenie zatrudnionych w odzież roboczą, sprzęt ochrony indywidualnej i środki
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czystości oraz apteczki I pomocy-bez większych zastrzeżeń. W większości zakładów są
osoby przeszkolone w zakresie udzielania i pomocy.
Choroby zawodowe
Choroby zawodowe są skutkiem ekspozycji na czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku
pracy oraz niewłaściwej opieki profilaktycznej. Mogą wystąpić u pracownika aktualnie
zatrudnionego lub w późniejszym okresie po zakończeniu pracy w ekspozycji na te czynniki.
Choroba zawodowa może zostać stwierdzona również po śmierci pracownika.
Oddział Laboratoryjny PSSE w Brzesku
Oddział Laboratoryjny PSSE w Brzesku jest komórką organizacyjną Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku. W skład Oddziału Laboratoryjnego wchodzą:
•Laboratorium Badań Mikrobiologicznych,
•Laboratorium Higieny Komunalnej,
•Laboratorium Higieny Pracy,
Do zadań Oddziału Laboratoryjnego należy wykonywanie badań i analiz
laboratoryjnych próbek:
-wody;
-próbek pobranych w środowisku pracy;
-sporali/wskaźników skuteczności sterylizacji;
-powietrza atmosferycznego zgodnie z funkcjonującym w Oddziale Laboratoryjnym
Systemem Zarządzania Jakością oraz zwalidowanymi metodami badawczymi.
Obecnie posiadamy akredytację na badania :
a) Próbek wody:
•- mętność
•- barwa
•-pH
•- przewodność elektryczna właściwa
•- stężenie azotu amonowego
•- stężenie azotu azotanowego
•- stężenie azotynów
•- stężenie żelaza
•- stężenie manganu
•- ogólna liczba kolonii w ( 36°C±2°C )
•- wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli
•- wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Escherichia coli
Środowisko pracy
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•- oświetlenie wnętrz, oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach.
•- hałas na stanowiskach pracy
•- pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej
•- stężenie pyłu całkowitego wyznaczone metodą wagowa w zakresie
( 0,07- 35) mg/m3
•- stężenie pyłu respirabilnego wyznaczone metodą wagową w zakresie ( 0,07 -14 )
mg/m3
c) Kał, wymaz z kału, wymaz z odbytu
•
wykrywanie i identyfikacja pałeczek Salmonella i Shigella
W dniach 5.06 – 6.06.2009 r. przeprowadzony został audit PCA w trakcie, którego poszerzono
zakres akredytacji o badanie pałeczek Legionella, enterokoków kałowych, stężenie azotu
amonowego mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący.
Oddział Laboratoryjny prowadzi stały nadzór nad jakością wody spożywanej przez ludzi
wykonując badania laboratoryjne wody w ramach zintegrowanej sieci monitoringu wody.
Działalność laboratorium gwarantuje, iż woda spożywana z wodociągów kontrolowanych
przez PPIS w Brzesku jest bezpieczna. W bieżącym roku planujemy dalsze rozszerzenie
zakresu akredytacji. Oddział Laboratoryjny stale dba o poprawę jakości pracy poprzez
doskonalenie systemu zarządzania jakością, udział w szkoleniach zewnętrznych, udział w
badaniach międzylaboratoryjnych, zakup w miarę możliwości lepszego sprzętu badawczego.
Ponadto poinformował, że w dniu 20 lipca 2009 roku podjęto decyzję
o włączeniu do Brzesko laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej Bochni i
Limanowej.
Radny Adam Smołucha poinformował, że jako radni działamy na rzecz swojego
środowiska. Staramy się, aby to nasze środowisko było w miarę czyste i bezpieczne. Dla
uzupełnienia informacji Pana Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
podał, że na pewno jakość pracy i zespół, w którym Pan Dyrektor pracuje pozwoliły objąć te
inne laboratoria jak Bochnia, Limanowa.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że w dniu 4 maja 2009
roku zostało skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismo
mieszkańca Palcu Kupieckiego 10 w sprawie warunków mieszkaniowych najemców budynku
socjalnego. Otrzymał informację od tego mieszkańca, że przedmiotowe pismo Powiatowy
Inspektor Sanitarny skierował do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku,
po uprzednim w obecności zarządcy budynku przeprowadzeniu kontroli sanitarnej dotyczącej
warunków sanitarnych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych obiektu - budynku
socjalnego przy Placu Kupieckim 10. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że ściany i sufity
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pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na obydwóch kondygnacjach są brudne, sczerniałe,
częściowo zawilgocone, wymagają renowacji. Zaniedbania stwierdzono również na
korytarzach jak i klatce schodowej, ściany z dużymi odpryskami , wymagają odnowienia. Tak
więc mając na uwadze te zaniedbania stwierdzone podczas kontroli Powiatowy Inspektor
Sanitarny postąpił tak, jak już powiedział na wstępie skierował ten problem do Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku nie podając terminu usunięcia tych zaleceń.
Odpowiedzi udzielił Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz informując
Pana Przewodniczącego Rady, że to pytanie powinien skierować wcześniej przed
posiedzeniem komisji, ponieważ w tej chwili nie jest w stanie dokładnie udzielić odpowiedzi
w tym temacie. Niemniej jednak poinformował, że termin wykonania zaleceń nie został
podany na pewno ze względu na duży zakres prac w tym obiekcie. Na pewno zobowiązano
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku do przedstawienia harmonogramu tych
prac i na pewno taki został złożony do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zakłada
również, że Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej obowiązuje ustawa o zamówieniach
publicznych i musi zostać rozpisany przetarg na w/w prace i dlatego nie da się tego określić
ścisłym terminem .
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk celem uzupełnienia odpowiedzi Pana
Dyrektora stwierdził, że prawdopodobnie Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej udzielił
odpowiedzi mieszkańcom, że mają sobie pomieszczenia wymalować na własny koszt.
Ponadto
stwierdził,
że
wystąpi
z pismem do Sanepidu, celem wyjaśnienia powyższych kwestii.
Radna Mieczysława Klimek w nawiązaniu do przedstawionego raportu na temat
bezpieczeństwa sanitarnego poinformowała, że Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku
zajmuje się między innymi nadzorem bieżącym nad obiektami publicznymi. W związku z tym
zwróciła się z pytaniem: Jak wygląda problem dotycząca eternitu? Wiele budynków na
terenie naszej gminy i powiatu jest pokryte eternitem. Jak by Pan Dyrektor ustosunkował się
do tego problemu?
Odpowiedzi udzielił Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz informując
Panią radną, że jeśli chodzi o pokrycia budynków eternitem to tym problem zajmuje się
Nadzór Higieny Komunalnej. Jako Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie
możemy nakazać zmiany pokrycia dachowego. Dotyczy to głównie indywidualnych osób,
które nie podlegają kontroli Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Tak więc decyduje
tutaj zdrowy rozsądek właściciela danej posesji, na której stoi taki budynek. Kontroli
podlegają duże instytucje, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej i tutaj jeśli byłoby
jakieś zagrożenie to zdecydowanie Inspektor działa. Sam eternit jako pokrycie dachowe nie
jest groźny dla zdrowia. Natomiast jest on bardzo niebezpieczny podczas rozbiórki takiego
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dachu
i niewłaściwego później jego składowania.
Radny Adam Smołucha w związku z tym zwrócił się z pytaniem: Czy u nas w Gminie jest
prowadzona akcja na temat składowania eternitu, czy są dopłaty dla mieszkańców na wywóz i
składowanie eternitu? Ponadto zwrócił się z pytaniem: Jaka jest jakość wód w naszych
rzekach
na
terenie
Powiatu
i Gminy Brzesko?
Odpowiedzi udzielił Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz informując
Pana radnego, że badanie jakości wód w rzekach nie podlega kontroli Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu. Podlegają kontroli wody w rzekach jeśli urządzone jest tam
kąpielisko lub jeśli wystąpiło jakieś skażenie. Rutynowo takich kontroli się nie przeprowadza.
Kontroli podlegają natomiast ujęcia wody.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że Powiatowy Inspektor
Sanitarny ma w swojej działalności między innymi realizację szczepień ochronnych. Gmina
Brzesko podjęła w tym zakresie pewne działania, dotyczące szczepień ochronnych przeciw
meningokokom.
Odpowiedzi udzielił Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz informując, że
właśnie Gmina podjęła działania trochę nieudolne, ponieważ zostało złamane prawo
farmaceutyczne w tym zakresie.
Radny Adam Smołucha w nawiązaniu do odpowiedzi Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Pana Dariusza A. Krajcarz wyjaśnił, że ten problem, o którym Pan Dyrektor wspomniał to
nie dotyczy Gminy Brzesko lecz Powiatu Brzeskiego. Gmina Brzesko już w ubiegłym roku
sfinansowała zakup szczepionek przeciw meningokokom, ale odbywało się to poprzez SP
ZOZ Brzesko. W tym roku będzie to nadal kontynuowane na takich samych zasadach i to
wszystko odbyło się i odbywa nadal zgodnie z prawem i tutaj Gmina nie złamała prawa
farmaceutycznego. Jeszcze raz pragnie podkreślić, że to o czym Pan Dyrektor mówił dotyczy
Powiatu Brzeskiego, a nie Gminy Brzesko.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz podzielił wypowiedź doktora
Smołuchy, tak ten fakt faktycznie dotyczył Powiatu Brzeskiego.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformował, że ostatnio bardzo głośno
mówi się w mediach na temat tych nowych odmian grypy (świńska grypa, ptasia grypa), co
Pan Dyrektor na to, czy są może jakieś szczepionki zapobiegające powstaniu takiego wirusa?
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Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz udzielił odpowiedzi, że nie istnieje
taka szczepionka i na pewno nigdy nie powstanie. Wirus A/H1N1 tzw. świńska grypa to
nowy szczep - mieszanka świńskich, ludzkich i ptasich wirusów grypy. Pewne natomiast,
może nie w stopniu satysfakcjonującym, daje zwykła szczepionka przeciw grypie. Wszystkie
informacje na temat odmian grypy A/H1N1 znajdą państwo radni na stronie internetowej
PSSE.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformował, że wysypisko śmieci w
Jadownikach zostało zamknięte, ale po jego zamknięciu powinno jeszcze przez jakiś czas być
monitorowane?
Odpowiedzi udzielił Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz informując
Panią Przewodnicząca Komisji, że nadzór nad wysypiskiem śmieci pełni Inspektor Ochrony
Środowiska. Stacja Sanitarno Epidemiologiczna może jedynie kontrolować to wysypisko w
momencie zgłoszenia przez mieszkańców, że coś niepokojącego się tam dzieje. Natomiast w
ocenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego taką „bombą medialną” jest cmentarz
choleryczny w okolicach ulicy Leśnej, który trzeba przenieść ze względu na szacunek
pochowanych tam sto kilkadziesiąt lat temu zwłok ludzkich, ponieważ przez środek tego
terenu ma przebiegać zjazd z obwodnicy. Uważa, że proces biologiczny spowodował, że w
tym obszarze szczątków ludzkich nie będzie. W tej sprawie zasięgał wiedzy wybitnych
fachowców z tej dziedziny, którzy stwierdzili, że ryzyko istnienia epidemiologicznego nie
istnieje. Niemniej jednak są głosy pewnej grupy mieszkańców, którzy uważają inaczej.
Radny Adam Smołucha w odniesieniu do bezpieczeństwa sanitarnego sądzi, że właściciele
sklepów dbają o to, natomiast problem ten bardziej dotyczy chyba hurtowni.
Odpowiedzi udzielił Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz udzielił
odpowiedzi, że hurtownie też są kontrolowane, ale problem polega na tym ,że te hurtownie
pracują nocą i to podejmowane działania trochę są skomplikowane.
W tym momencie Powiatowy Inspektor Sanitarny Dariusz A. Krajcarz opuścił salę
posiedzeń. Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha podziękowała Panu Dyrektorowi
za przybycie i złożenie wyczerpującej informacji.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości raport dotyczący analizy bezpieczeństwa
sanitarnego na terenie miasta i gminy Brzesko za I półrocze 2009 r. Głosowano jednogłośnie.

Ad. 3
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Zapoznanie się z wzorami ankiet badania satysfakcji klientów.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że członkowie komisji w
materiach na posiedzenie dzisiejszej komisji otrzymali na piśmie przykładowe wzory ankiety
badań satysfakcji klientów, przygotowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Brzesku; Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Brzesku. Tak więc można było spokojnie zapoznać się z treścią wzorów tych ankiet.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja zapoznała się i akceptuje treść wzorów ankiet badania satysfakcji klientów
przygotowanymi
przez:
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Brzesku; Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku oraz Brzeski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Brzesku. Głosowano jednogłośnie.
Ad. 4
Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji.
W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zapoznała członków
komisji:
• z
pismem
Burmistrza
Brzeska
w
sprawie
potrzeby
i kalkulacji kosztów utworzenia Straży Miejskiej w Brzesku,
• z pismem Starosty Brzeskiego z dnia 20 lipca 2009 oraz Sekretarza Gminy z dnia 22
lipca
2009
r
dotyczącym
zgłoszenia
uwag
i propozycji do Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2009 – 2015. Ponadto poinformowała, że termin składania tych propozycji bardzo
krótki
i
praktycznie
minął
już
bo
z pisma wynika, że był on do 27 lipca br., a posiedzenie komisji odbywa się w dniu
29 lipca br.
Radny Adam Smołucha poinformował, że materiał dotyczący Strategii Ochrony Zdrowia
Psychicznego
bardzo
obszerny
bo
liczy
120
stron
i dostępny jest na stronie internetowej . Dzisiaj nie jest w stanie nic na ten temat powiedzieć,
ponieważ trzeba dokładnie przeczytać ten materiał, a nie miał kiedy, ponieważ trzy dni temu
powrócił z urlopu. Z tego co zdążył się zorientować to dokument jest ciekawy. Są tam dane
dotyczące
województwa
i powiatu. Dlatego warto się z tym zaznajomić i spotkać, aby podyskutować, niezależnie od
tego, czy wnioski naszej komisji będą w terminie, czy po terminie zgłoszone. Tutaj pracownik
Starosty Brzeskiego podał termin realizacji 7 dni, ale pewnie i jego obligują jakieś krótkie
terminy. Dziwi natomiast sens tworzenia czegoś na podstawie naszych przemyśleń.
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Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące opinie:
Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Brzeska
i kalkulacji kosztów utworzenia Straży Miejskiej w Brzesku.

w

sprawie

potrzeby

Komisja zapoznała się z pismami: Starosty Brzeskiego z dnia 20 lipca 2009 oraz Sekretarza
Gminy
z
dnia
22
lipca
2009
r
dotyczącymi
zgłoszenia
uwag
i propozycji do Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009 –
2015. Uwagi, spostrzeżenia i propozycje komisja podejmie na kolejnym swoim posiedzeniu,
ze względu na krótki okres czasu i bardzo obszerny materiał w przedmiotowej sprawie.
Głosowano jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że uchwałą Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 28 kwietnia 1999 roku został przyjęty Program Ochrony
Środowiska Miasta i Gminy Brzesko do roku 2010. Ponadto poinformowała, że jest to bardzo
obszerny materiał składający się z dwóch części – I cześć to diagnoza stanu środowiska
naturalnego Gminy Brzesko, II część to program i instrumenty zarządzania środowiskiem.
Opracowanie takiego programu jest dość kosztowne, ponieważ opracowaniem zajmują się
Biura Konsultingowe specjalizujące się w tej dziedzinie. Dlatego proponuje, aby wnioskiuwagi czy też sugestie w przedmiotowej sprawie komisja wypracowała podczas
opracowywania takiego programu na lata następne.
Po analizie komisja podjęła następującą opinię:
Komisja zapoznała się z Programem Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Brzesko do roku
2010 i swoje wnioski będzie składać przed opracowaniem programu na następne lata.
Głosowano jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i
Rodziny Apolonia Warzecha podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
00
00
Posiedzenie trwało od godziny 10 do godziny 12 .
W tym momencie członkowie komisji w obecności pracownika Urzędu Miejskiego Referatu
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa inspektora Rafała Cisaka oraz Prezesa Brzeskich
Zakładów Komunalnych Janusza Filipa udali się na wizję lokalną, na wysypisko śmieci w
Jadownikach.
Protokołowała
inspektor
Bogumiła Łanocha
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