Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr1/2020 w dniu 23-01-2020r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz.17.15
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1

Iwona Tyll
- Przewodnicząca Komisji
Halina Sobota
- Wiceprzewodnicząca Komisji
Grzegorz Bałdyga
- Sekretarz Komisji

obecna

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

nieobecny
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obecna
obecny

Nieobecni członkowie Komisji:
1. Bogdan Fleming

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli
1. Michał Piechocki – Wicestarosta
2. Dariusz Stoll- kierownik Biura Bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
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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 pani Przewodnicząca, która powitała wszystkich
przybyłych na dzisiejsze posiedzenie komisji, a następnie przedstawiła porządek
obrad oraz temat dzisiejszego posiedzenia.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
2019 rok
Opiniowanie materiałów sesyjnych
Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie pierwszego punktu posiedzenia
komisji Pana kierownika Dariusza Stolla. Sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok przedstawił obecnym na posiedzeniu Pan
Dariusz Stoll - kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. Pan kierownik
omówił szczegółowo całoroczny cykl spotkań oraz tematów poruszanych w ich trakcie
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie dyskusji radni poruszyli temat
ASF (afrykańskiego pomoru świń). Radni zwrócili uwagę, że jeszcze w społeczeństwie
istnieje mała świadomość jak wielkim zagrożeniem może być ta choroba. Kierownik
Stoll wyjaśnił jak przebiega proces raportowania o każdym stwierdzonym lub
podejrzeniu stwierdzenia choroby, który w województwie odbywa się poprzez
wojewodę po niższe szczeble administracyjne oraz służby.

-3Starosta Tomasz Kranc ocenił tę współpracę jako wzorową, gdyż nie zdarzyła się
nigdy taka sytuacja, żeby mieszkaniec powiatu wągrowieckiego nie otrzymał
stosownej pomocy oraz wsparcia w sytuacji kryzysowej. Starosta podkreślił również
że kluczem do tego sukcesu jest dobry kontakt, zarówno kierownictwa jak i
podwładnych, wszystkich służb działających na terenie powiatu, nawiązując jeszcze
do tematu ASF podkreślił, że ważna byłaby ewidencja kół łowieckich, które na danym
terenie (np. powiecie) mogą prowadzić polowania. Dariusz Stoll poinformował jeszcze,
że Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest właśnie w trakcie finalizowania pozyskania
specjalistycznej chłodni do przechowywania dziczyzny.
Następnie materiały sesyjne objaśnił Wicestarosta Michał Piechocki dotyczące pkt
8 i9 porządku obrad sesji oraz zmiany budżetowe. Natomiast Pan Dariusz Stoll omówił
projekt uchwały dot. przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu
administracji publicznej w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Pkt.7 porządku
obrad sesji
Materiały sesyjne zebrani radni zaopiniowali pozytywnie.
Obecni członkowie Komisji Zdrowia, przyjęli jednogłośnie protokół z ostatniego
posiedzenia Komisji.

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:
Grzegorz Bałdyga

Przewodnicząca Komisji:
Iwona Tyll

