
Rada Powiatu Kolskiego
^•Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

BRZ.0012.2. 5.2022

Protokół Nr 36/2022 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej, 

z dnia 24 maja 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.30 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz 

Królasik. Każdy z członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w 

posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność 

sieciową. W posiedzeniu uczestniczyła również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

Kole p. Ewa Lewicka. Tematem posiedzenia było omówienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji 

epidemiologicznej powiatu kolskiego w 2021r.

Dyrektor Ewa Lewicka przedstawiła ocenę stanu sanitarnego sytuacji 

epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku 2021. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w roku sprawozdawczym realizował zadania, określone w ustawie o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej oraz stosownych przepisach prawa materialnego w części dotyczącej wymagań 

sanitarno-przeciwepidemicznych. Z uwagi na trwające zagrożenia spowodowane stanem 

epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa kontynuowane były intensywne działania w zakresie zapobiegania i zwalczania 

zagrożenia epidemicznego powodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z 

zagrożeniem epidemicznym nadal ograniczono częstotliwość i zakres kontroli planowanych 

przeprowadzanych bezpośrednio w obiektach nadzorowanych. Nadzór sanitarny prowadzono 

również poprzez wymianę informacji i dokumentów w formie elektronicznej. Nasilono liczbę 

kontroli, których zakres obejmował zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i elementy 

zagrożenia epidemicznego powodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w oparciu o 

aktualizowane rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny roku 2021 objął nadzorem sanitarnym i 

epidemiologicznym 2630 obiektów. Przeprowadzono 2317 kontroli sanitarnych. Nałożono 354 

mandatów karnych na ogólną kwotę 30.840,00 zł. Głównym celem działalności Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej powiatu kolskiego w roku 2021 było promowanie zdrowego stylu życia, 



nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, 

przeciwdziałanie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych, 

niezakaźnych.

Członkowie Komisji Gospodarczej stwierdzili, że sprawozdanie opracowane jest 

szczegółowo i bardzo merytorycznie. Jednocześnie złożyli podziękowania i wyrazy 

wdzięczności za pracę na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu podczas 

panującej epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.15

Protokółowała:

Malwina Morzycka


