
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 4/2021  w dniu 18-03-2021r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.30 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Iwona Tyll 
- Przewodnicząca Komisji 

obecna 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Grzegorz Bałdyga 
 - Sekretarz Komisji 
 

obecny 

4 Małgorzata Osuch obecna 

5 Tomasz Kranc obecny 

6 Robert Woźniak obecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. --------------------------------------- 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Omówienie tematu posiedzenia 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
 
 
 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 
 
 

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca, która powitała wszystkich na dzisiejszym 

zdalnym, posiedzeniu komisji, a następnie przedstawiła porządek oraz temat 

dzisiejszego posiedzenia. 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

wągrowieckiego za rok 2020 ze szczególnym uwzględnieniem  epidemii 

koronawirusa covid-19 

 

Jako pierwszy głos zabrał pan starosta Tomasz Kranc i omówił członkom komisji 

sprawy bieżące dotyczące głównie dróg powiatowych i bieżącym usuwaniu skutków 

zimy czyli dziur oraz przedstawił sytuację i zaangażowanie prac związanych z 

przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach oraz o przekazaniu  placu budowy pod halę 

sportową w szkole przy ul. Kcyńskiej 

Następnie głos zabrał pan Paweł Gilewski Powiatowy inspektor sanitarny i 

przedstawił członkom komisji sytuację epidemiologiczną w kraju jak i w powiecie w 

związku z trwającą  pandemią  covid-19. 

Na początku omówił sytuację bieżącą z ostatnich dni ponieważ skokowo przybyło 

wykrytych zakażeń w naszym powiecie oraz w jednostkach oświatowych które nie 

pracują zdalnie zarówno są to przedszkola jak i szkoły podstawowe. 
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Następnie omawiano sprawozdanie za rok 2020 tu pan inspektor skupił się  na 

pracy swojej jednostki nie tylko związanej z pandemią ale również bezpieczeństwem 

żywności, wody i pracy. 

Inspekcja na bieżąco kontroluje ujęcia wody pitnej jak również w sezonie letnim 

cztery kąpieliska na terenie naszego powiatu, inspekcja również prowadzi nadzór nad 

zakładami opieki zdrowotnej oraz nad obiektami użyteczności publicznej. 

Inspekcja sprawuje nadzór nad 1610 obiektami w naszym powiecie, 

przeprowadziła 388 kontroli, pobrano również 92 próbki środków spożywczych. 

Objętych nadzorem higieny pracy było 288 zakładów, w których pracuje ponad 7 tys. 

pracowników. 

Inspekcja sanitarna zajmuję się również nadzorem nad szczepieniami 

obowiązkowymi oraz monitorowaniem występowania chorób zakaźnych oraz 

uczestniczy w programach edukacyjnych promujących zdrowie i higienę. 

Całość sprawozdania dostępna jest w formie elektronicznej na stronie  na stronie 

BIP Powiatu Wągrowieckiego. 

 

4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
4.1 Zapytania 
----------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
------------------------------------ 
 

4.3  Stanowiska. 
----------------------------------- 

 
4.4  Wnioski 
------------------------------------ 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i 
Rynku Pracy oraz dyskusję na ww. temat. 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 


