
 
 

Protokół posiedzenia Komisji  Finansów, Obszarów 
Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  

 
Nr ___5___/2018  w dniu __ 26,03.2018 ______ 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  _16.00_ zakończono o godz. _18.30__ 
 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 
1. Wiesław Ewertowski       

- Przewodniczący Komisji 

 
obecny 

 2. 
  

Andrzej Wieczorek        
          Wiceprzewodniczący 

 
obecny 

3. Stanisław Kida   
Sekretarz    

 
obecny 

4. Jerzy Springer       
 

 
 

5. Jacek Bielawski   
 

 
obecny 

6. Iwona Tyll   
 

 
obecna 

7. Michał Piechocki 
 

 
 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. __  Jerzy  Springer ________ 

2.___ Michał  Piechocki __________ 

3.______________________________ 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
4. _  Elżbieta  Misiek – Powiatowy Lekarz Weterynarii  __ 

 
5. _  Paweł  Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny  __ 

 
6. _  Danuta  Królczyk – Skarbnik  Powiatu    __ 
 
7. _  Tomasz  Kranc  - Starosta Powiatu   __ 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 
 
1.2. Informacja o stanie sanitarno-weterynaryjnym w powiecie wągrowieckim. 

 
1.3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu. 

 
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 (forma pisemna w Biurze Rady Powiatu)  o stanie weterynaryjnym 
w powiecie w 2017 roku przedstawiła Elżbieta Misiek -Powiatowy Lekarz Weterynarii: 

- wystąpił  1 przypadek zjadliwej ptasiej grypy – u 1 łabędzia, 
- wystąpił  1 przypadek (w pasiece) – zgnilec amerykański pszczół,  
- w 2017 nie wystąpiła wścieklizna, nałożono 9 mandatów za nieszczepienie psów 
- stwierdzono 3 przypadki włośnicy u dzików. 
Weterynaria nadzoruje obrót zwierząt z zagranicy – głównie warchlaków oraz 
kontroluje sprawy rejestracji bydła i trzody wobec biura ARiMR – rolnicy nie 
zawsze terminowo zgłaszają urodzenia prosiąt i cieląt. Pani Misiek omówiła zaga-
dnienie zagrożenia chorobą ASF wśród dzików – jeszcze na naszym terenie taki 
przypadek ASF nie wystąpił. Mimo tego rolnicy – hodowcy trzody chlewnej muszą 
przestrzegać zasad zapobiegania temu zagrożeniu. 
Radny Jacek Bielawski pytał za co ukarano hodowcę kóz ? Radny Kida pytał kto 
jest hodowcą koni wysyłanych za zagranicę ? Radny Andrzej Wieczorek pytał jaki 
procent rolników stosuje zasady fitosanitarne związane z zagrożeniem ASF ? 
Pani Misiek udzieliła odpowiedzi. Jeszcze nie ma obowiązku stosowania mat 
dezynfekcyjnych przed gospodarstwem rolnym. Hodowca koni hodowlanych jest 
na terenie gminy Wapno. Radny Wiesław Ewertowski wykazał troskę – jakie 



mogą być skutki wystąpienia ASF na terenie naszego powiatu. Poruszył problem 
występowania wilków, które mogą być źródłem zagrożenia – roznoszenia ASF. 
 
Ad.2. Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu Panu Pawłowi Gilewskiemu, który przedstawił 
obszerne informację (forma pisemna w Biurze Rady Powiatu) o stanie sanitarno – 
epidemiologicznym na terenie naszego powiatu za 2017 rok. 
Stan ten można uznać w 2017 r za zadawalający. Nie wystąpiły szczególne 
zagrożenia. Głównym i ważnym jest nadzór nad zaopatrzeniem ludności w wodę. 
Największe ujęcie wody dla miasta Wągrowca (dotyczy 30 tys. mieszkańców jest 
z głębokości 130 m. Woda jest dobra i badana jest na zawartość zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych, azotanów, fosforanów i pozostałości środków ochrony roślin. 
Na terenie powiatu jest nadzór mikrobiologiczny nad czterema (4) kąpieliskami : 
Kamienica, Kobylec,  Kozielsko i Wągrowiec oraz nad dwoma (2) basenami 
kąpielowymi : Aquapark i Wielspin. Kontrolowane są gabinety „kosmetyczne”, z 
których korzystają mieszkańcy – aby nie było zagrożenia pewnych zakażeń. 
  Mamy w naszym powiecie nieco mniejsze zaludnienie na 1 km2 niż średnia 
krajowa, co jest korzystne – jest mniejsze zagrożenie wystąpienia epidiemiologi-
cznego. Wykonano 370 kontroli środków spożywczych, w tym nawet gospodarstw 
rolnych, gdzie produkowane są rośliny (warzywa) wykorzystywane w żywieniu. 
Kontrolowane są sklepy, markety i zakłady zbiorowego żywienia ludzi. Ocenia się, 
że jakość środków spożywczych jest na dobrym poziomie. Występują uchybienia 
w zakresie pracujących tam ludzi, np. mycie rąk, czepki itp.. 
  Zaniepokojenie budzą gospodarstwa o dużej obsadzie zwierząt – oby nie doszło 
do zagrożenia związanego z odchodami tych zwierząt – nie przedostały się do 
wody, aby nie nastąpiła degradacja środowiska. 
  Na terenie powiatu w 2017 r zanotowano 4 przypadki żółtaczki zakaźnej, 3 przy-
padki  gruźlicy, 6 osób poddano szczepieniu przeciw wściekliźnie. Należy się 
niepokoić tym, że jest pewna ilość niemowląt i dzieci, które nie są poddane szcze- 
pieniom profilaktycznym. Wystąpiono w tej sprawie w 40 przypadkach. 
Pytania : radna Iwona Tyll – jakie są dalsze procedury dotyczące tych 40 
przypadków ? Sprawy prowadzi Urząd Wojewody. Radny Bielawski – może 
pozostawić tych co nie szczepią dzieci samych sobie – może pojawić się któraś z 
chorób na które należy dzieci zaszczepić, a ostatnio nie wystąpiły. Radny 
Ewertowski – czy możliwe jest odejście od obowiązkowych szczepień dzieci ? 
Jest to bardzo ryzykowne – mogą powrócić choroby, które są zwalczane. 
 
Ad.3 Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Staroście Powiatu 
Tomaszowi Krancowi i Skarbnikowi Powiatu Danucie Królczyk celem omówienia 
spraw finansowych, które będą podejmowane na najbliższej Sesji Rady Powiatu. 
Skarbnik Danuta Królczyk omówiła kwotę ( 1,948 mln ) otrzymanej dodatkowo 
„Subwencji oświatowej” i jej planowane rozdysponowanie.  
Starosta Tomasz Kranc omówił kwoty przekazane między innymi do Urzędu 
Marszałkowskiego na wsparcie „Kolei metropolitarnej” – 92 tys zł, również kwotę 
na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Omówił również proponowane 
zmiany w Statucie ZOZ w Wągrowcu. 

 
     _________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
 
 

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

 
 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________  
 

   
 

 

5.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
1.1  Zapytania 
 
___________ występowały w trakcie dyskusji   ___________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
 

5.2   Opinie 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
 

      5.3  Stanowiska 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
5.4   Wnioski 
 
_________________  BRAK  ________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                                   Przewodniczący Komisji:  
 

___________________________        ______________________ 
            /Stanisław Kida/                                                     /Wiesław Ewertowski/ 


