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Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
4.Elżbieta Misiek – Powiatowy Lekarz Weterynarii
5.Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny
6.---------------------------------------------1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:
1.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

2.

Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2018 rok.

3.

Informacja o stanie sanitarnym i epidemiologicznym w powiecie wągrowieckim za 2018 rok.

4.

Wybór spośród członków Komisji BiK przedstawiciela do Rady Społecznej ZOZ.

5.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
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2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII,
STANOWISK I WNIOSKÓW.
BRAK
3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.
Ad.1.
Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji przywitał przewodniczący, który przedstawił
porządek posiedzenia.
Ad.2.
Szczegółową informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2018 rok przedstawiła
Pani Elżbieta Misiek – Powiatowy Lekarz Weterynarii (załącznik nr 1). Lekarz weterynarii poinformowała,
że na terenie kraju od początku 2019 roku wykryto u 568 dzików chorobę afrykańskiego pomoru świń ASF,
natomiast jedno ognisko ASF potwierdzono u trzody chlewnej w woj. warmińsko-mazurskim. Członkowie
komisji dowiedzieli się również o wprowadzonej konieczności badania przez lekarzy weterynarii wszystkich
padłych dzików oraz dziczyzny z wypadków komunikacyjnych. Został też wyjaśniony proces dodatkowego
odstrzału dzików na terenie całego kraju. Podsumowując swoje wystąpienie, pani Elżbieta Misiek
podkreśliła, że ASF jest dużym zagrożeniem dla hodowli trzody chlewnej i należy bacznie przyglądać się
wszystkim podejrzeniom tej choroby.
Radna Krystyna Urbańska zapytała jak rozliczany jest obowiązek ewidencjonowania przez rolników bydła
i trzody chlewnej ponieważ w sprawozdaniu wykazano kilka nieprawidłowości. Lekarz weterynarii
podkreśliła, że wszelkie nieprawidłowości, które pojawiły się w tej sprawie na terenie powiatu, wynikały
najczęściej z nieterminowych zgłoszeń do ARiMR przez rolników przemieszczeń w stadach.
Radny Andrzej Banaszyński przytoczył zagraniczne standardy zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby
ASF. Pani Elżbieta Misiek zaznaczyła, że w Polsce jest możliwe rządowe dofinansowanie do zakupu m.in.
specjalistycznych mat dezynfekcyjnych i innego wyposażenia chlewni, a w obowiązku każdego rolnika jest
rozdzielanie w osobnych pomieszczeniach trzody chlewnej i bydła.
Radny Wiesław Ewertowski poprosił o porównanie ilości sprowadzanych prosiąt z zagranicy w roku 2017
i 2018. Liczba ta ma tendencję wzrostową, a różnica ta jest niepokojąca dla rodzimego rynku rolnego oraz
środowiska naturalnego.
Radny Piotr Kaczmarek zapytał o procedury na wypadek wykrycia ASF na terenie naszego powiatu,
gdzie w odpowiedzi radni dowiedzieli się, że takowe są ściśle określone w rozporządzeniach.
Przewodniczący Komisji BiK poprosił o przedstawienie sytuacji dot. choroby Aujeszkiego. W powiecie
wągrowieckim nie potwierdzono ognisk tego wirusa, a teren uznany jest za wolny od tej choroby.
Ad.3.
Informację o stanie sanitarnym i epidemiologicznym w powiecie wągrowieckim za 2018 rok przedstawił
i omówił Pan Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny (załącznik nr 2). Inspektor Sanitarny
przedstawił radnym stan kąpielisk na terenie powiatu wągrowieckiego, gdzie zaznaczył że zwiększa się
obecność bakterii coli, a powodem tego są najprawdopodobniej zachodzące zmiany klimatyczne. Podkreślił
również, żeby prowadzić międzygminne działania rekultywacyjne na jeziorach, których wody spływają
do innych akwenów. Pan inspektor poinformował również o wzroście ilości zachorowań na boreliozę oraz
omówił działania prewencyjne w tym zakresie prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Wągrowcu. Omówione zostały również procedury kontrolne oraz sposoby przeprowadzania kontroli
m.in. w placówkach dostarczających posiłki do szkół i przedszkoli. Podsumowując swoje wystąpienie
Powiatowy Inspektor Sanitarny wystosował ogólny wniosek, że rok 2018 został zamknięty z wyższą oceną
działalności do roku 2017.
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Ad.4.
Na członka do Rady Społecznej ZOZ w Wągrowcu, zaproponowany został przewodniczący komisji
Grzegorz Bałdyga, którego kandydaturę przyjęto jednogłośnie.
Ad.5.
Obecni członkowie Komisji BiK przyjęli jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.
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
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