
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 4/2018 w dniu 14.03.2018 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.30 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca,    

 sekretarz komisji 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

 

obecny 

4. Tadeusz Kida  

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc nieobecny 

7. Krzysztof Migasiewicz obecny  

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. _Tomasz Kranc___ 

2. ______________ 

3. ________________ 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

       1. Elżbieta Misiek - Powiatowy Inspektor Weterynarii  

       2. Paweł Gilewski - Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 1.1.  Przyjęcie porządku posiedzenia. 

 1.2. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w powiecie w 2017 roku 

1.3. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2017 roku. Ocena działalności 

 Inspekcji. 

 1.4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 

 

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

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
      

                  BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty.   

 

Ad.2. Informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w powiecie w 2017 roku przedstawił 

Paweł Gilewski - Powiatowy Inspektor Sanitarny. W szczegółowo zaprezentowanej informacji( zał. 

nr 2) omówił między innymi następujące zagadnienia: Ocena sanitarna w tym, zaopatrzenie ludności 

w wodę, jakość wód i kąpielisk, nadzór sanitarny nad zakładami czy higiena pracy. W dalszej części 

informacja dotyczyła: oceny sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej w tym szczepień, a także 

edukacji w zakresie zdrowia, higieny. Edukacja prowadzona była poprzez organizowanie i 

współudział inspekcji sanitarnej w projektach czy konkursach. 

Ad.3.Informację o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2017 roku i oceny działalności 

Inspekcji dokonała pani Elżbieta Misiek - Powiatowy Inspektor Weterynarii. (zał. nr 1). Pani 

inspektor omówiła choroby zwierząt które występowały na terenie powiatu. Były to choroby u 

ptaków, pszczół i dzików. Te ostatnie budzą najwięcej niepokoju wśród rolników. W dalszej części 

omówiła zadania, jakie realizowane były przez Inspekcję między innymi były to: nadzór nad skupami, 

rejestracja zwierząt, bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego, badania kontrolne 

żywności, metody walki z zagrożeniami chorób. Radni zadawali pytania dot. przedstawionej 

informacji np. Tadeusz Kida –zapytał, jakie jest nastawienie rolników do dostosowania gospodarstw 

do wymogów wynikających z dyrektyw unijnych, pytanie radnego Grzegorza Owczarzaka dotyczyło 

wielkości kosztów związanych w przypadku pojawienia się wirusa. O skutki nie rejestracji zwierząt 

bądź opóźnienia ich rejestracji pytał pan Wiesław Ewertowski. Radni pytali o możliwość, czas, 

skutek choroby, jaką rozprzestrzeniają dziki. Na wszystkie pytania pani Inspektor udzieliła 

odpowiedzi, między innymi oświadczyła, iż rolnicy są świadomi zagrożeń a także czekających ich 

wprowadzanych zmian. Oceniając stan działalności Powiatowej Inspekcji weterynaryjnej w powiecie 

uznała za zadawalający.  

 

 Ad. 4.Członkowie komisji przyjęli jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji. 

   

  

 

 

        



    4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 

4.1  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

   4.2  Opinie  

 

                                                    BRAK 

 

 

 

4.3 Stanowiska 

 

 

                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

Wnioski 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

-- -----------------------------                              --------------------------------------------- 


