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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 

Nr 3/2020 w dniu 10.03.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.15 zakończono o godz. 18.50 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. ---  

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Elżbieta Misiek – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu 

 

5. Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu  

 

6.  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Informacja o stanie sanitarnym i epidemiologicznym w powiecie wągrowieckim za 2019 rok.  

3. Informacja o działalności powiatowego lekarza weterynarii (zagrożenia chorobą ASF). 

4. Opiniowanie materiałów na sesję. 
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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. 
 

Informację o stanie sanitarnym i epidemiologicznym w powiecie wągrowieckim za 2019 rok przedstawił 

Powiatowy Inspektor Sanitarny pan Paweł Gilewski. Na wstępie pan Gilewski ocenił sytuację w 

powiecie jako dobrą co podparł konkretnymi argumentami. Jakość wody pitnej spożywanej przez 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego określona została wręcz jako bardzo dobra, a potwierdziły to 

próby bakteriobójcze (39) oraz próby chemiczne (37), które nie wykazały zagrożenia w wodzie pitnej. W 

2019 roku wągrowiecki sanepid wydał 214 decyzji administracyjnych, a także nałożył 26 mandatów na 

łączną kwotę 5 600 z, z czego znaczną część nałożonych mandatów wydano w działach żywieniowo-

spożywczych. Ogólnie podczas wspomnianych czynności wykonano 512 prób laboratoryjnych. 

W okresie letnim dokonywane były badania kąpielisk funkcjonujących na terenie powiatu, zastrzeżenia 

pojawiły się jedynie na plaży w Kozielsku, gdzie w wodzie wykryto różne związki, które bezpośrednio 

nie zagrażały plażowiczom jednak pracownicy sanepidu przypuszczali, że mogły być wynikiem jakiegoś 

nielegalnego upustu do zbiornika. Kontrolą objęte były również pływalnie kryte. 

W 2019 roku nie było kontroli w szpitalu, a decyzję taką wydał organ wojewódzki sprawujący kontrolę 

sanitarną nad tego rodzaju placówkami, pan Gilewski poinformował radnych, że ma się to wkrótce 

zmienić i na szczeblu powiatowym PSSE będzie mogła podjąć decyzję o kontroli.  

Pozytywnie kontrole przeszły również noclegownie i hotele. W powiecie wągrowieckim nie odnotowano 

również zatruć pokarmowych natomiast dokonano 31 interwencji konsumenckich, które w znacznej 

mierze dotyczyły niehigienicznych warunków lokalowych jak również złej jakości żywności.  

Pan Paweł Gilewski na zakończenie przedstawił sytuację z wymianą azbestu na terenie powiatu 

informując jednocześnie, że Powiatowy Inspektorat Sanitarny nie dysponuje narzędziami do 

egzekwowania tego przepisu. 

W trakcie kontroli placówek oświatowych nie stwierdzono nieprawidłowości rażących poza kilkoma 

sytuacjami, gdzie sale przedszkolaków były przepełnione.  

Radny Jerzy Springer zapytał przedstawiciela PIS czy kontrolą są objęte miejsca wytwarzania tz. 

wyrobów regionalnych oraz wozy typu „food truck”. W odpowiedz radni usłyszeli, że większość kontroli 

w tego rodzaju działalności odbywa się na zasadzie zgłoszeń przez konsumentów.  

 
 

Ad.3. 

 

Informację o działalności powiatowego lekarza weterynarii zredagowała pani dr Elżbieta Misiek, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu. Pani Misiek poinformowała, że w minionym 2019 roku 

odnotowano 144 przypadki możliwości zakażenia się wścieklizną na szczęście od 2004 roku na terenie 

powiatu nie stwierdzono wścieklizny jednak szczególnie należy uważać na nietoperze, u których na 

terenie kraju potwierdzono już kilkukrotnie wściekliznę. W powiecie wągrowieckim kontynuowany jest 

proces odstrzału lisów, których populacja jest co najmniej duża. Doktor Misiek przekazała, że na terenie 

ziemi wągrowieckiej wygasa zgnilec amerykański co jest dobrą prognozą dla pszczelarzy. 

Realizowane są na bieżąco szczepienie dzieci jednak odnotowano wzrost liczby osób nieszczepionych. 

W kwestii ASF (afrykańskiego pomoru świń) lekarz weterynarii poinformowała, że nadal wielu rolników 

nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jak podkreśliła pani Misiek zagrożenie nadal jest 

duże jednak na bieżąco sytuacja jest pod kontrolą. Weterynaria współpracuje również z innymi służbami 

z terenu powiatu chociażby w kwestii badania dzikiej zwierzyny, która ginie pod kołami samochodu. Na 
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zakończenie Powiatowy Lekarz Weterynarii dodała, że żadne ze zgłaszanych podejrzeń ASF nie jest 

bagatelizowany tylko w możliwie najkrótszym czasie sprawdzane w celu wykluczenia zagrożenia.   

 

 

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 

 

……………………………………… 
 


