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Protokół z posiedzenia zdalnego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 4/2021 w dniu 10.03.2021 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17:30 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

nieobecna 

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Krystyna Urbańska  

 

2. ---  

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Elżbieta Misiek - Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 

5. Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

3. Informacja o stanie sanitarnym i  epidemiologicznym w Powiecie  Wągrowieckim  za 2020 rok. 

 

 

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz gości przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia.  

 

Ad.2.  
 

Informację o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii przedstawiła pani dr Elżbieta Msiek, która 

opowiedziała o ogólnej działalności wągrowieckiej służby weterynaryjnej. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii poinformował o zagrożeniach jakie występują na terenie powiatu wągrowieckiego. Na 

terenie powiatu odnotowywane są nadal przypadki ASF (afrykański pomór świń) jest to groźna, zakaźna i 

zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych oraz dzików. W trakcie roku sprawozdawczego z terenu 

powiatu do badania zostały wysłane 53 padłe dziki, których wynik badania był ujemny. Na bieżąco 

pracownicy weterynarii prowadzą kontrole bioasekuracji gospodarstw produkujących trzodę chlewną, 

gdzie każdego roku powielają się podobne nieprawidłowości. Z tytułu nieprawidłowości, głównie 

bioasekuracyjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii wystawił 177 mandatów.  

Na terenie powiatu wągrowieckiego wyznaczono obszar zapowietrzony przez zgnilec amerykański 

pszczół. Pani Elżbieta Misiek poinformowała, że w przypadku stwierdzenia choroby u pszczół jedynym 

skutecznym działaniem jest spalenie pasieki co miało miejsce w kilku przypadkach.  

Ważną informacją przekazaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jest wiadomość, że w gminie 

Wągrowiec u czterech padłych łabędzi stwierdzono wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, nie jest on 

groźny dla człowieka jednak ze względu na jego wysoką zmienność genetyczną, zaleca się ostrożność w 

kontaktach z ptactwem dzikim. Wirus łatwo przenosi się na ptactwo domowe. 

Szczegółową informację z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu.  

 

Ad.3.  

Informacja o stanie sanitarnym i epidemiologicznym w Powiecie Wągrowieckim za 2020 rok została 

przekazana przez pana Pawła Gilewskiego – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Wągrowcu. Na wstępie swojego wystąpienia pan Gilewski poinformował, że od 15 marca 2020 roku 

zmienił się stan organizacyjny i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podlega pod 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie, ze zmianami organizacyjnymi Powiatowa Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu przejęła wskazane instytucje w tym także Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu.  

Pan Paweł Gilewski w przedstawionej informacji nawiązał do trudnej sytuacji epidemiologicznej na 

terenie całego kraju w związku z wykryciem w marcu 2020 roku przypadku wirusa COVID-19. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest służbą wiodącą jeżeli chodzi o koordynację działań 

podejmowanych, ze zwalczaniem COVID-19. Praca w stacji epidemiologicznej od okresu wystąpienia 

koronawirusa uległa całkowitej zmianie. Powstały dodatkowe stanowiska do obsługi telefonicznej 

interesantów oraz numery całodobowe monitujące osoby przebywające w kwarantannie oraz izolacji 

domowej. Pan Gilewski poinformował, że w najbardziej newralgicznych momentach epidemii konieczne 

było wsparcie wolontariuszy.  

Oprócz działań związanych z epidemią pracownicy wągrowieckiej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

realizowali ustawowe zadani kontroli kąpielisk oraz obiektów handlowych.  Na terenie powiatu 

wągrowieckiego oficjalnie funkcjonują cztery kąpieliska, z których stan wody w trzech jest zadowalający 

jednak kąpielisko w Kozielsku nadal pozostawia dużo do myślenia jeżeli chodzi o stan wody. Działania w 

kierunku poprawy jakości wody na kąpielisku w Kozielsku są prowadzone wspólnie z samorządem 

Gminy Damasławek.  
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Ważnym zapewnieniem dyrektora Gilewskiego jest informacja, że Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Wągrowcu pomimo obecnie trwającej pandemii reaguje na każde zgłaszane przez 

obywateli nieprawidłowości.  

Obszerną informację przedstawioną przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Wągrowcu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

Brak 

 

 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


