Protokół nr 41/22
z posiedzenia Komisji
Infrastruktury i Gospodarki
z dnia 12 stycznia 2022 roku

Komisja obradowała w składzie:
1. Franciszek Fr&hlke - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Dobrzański - członek Komisji
3. Andrzej Marach - członek Komisji (nieobecny)
4. Jan Król - członek Komisji
5. Krzysztof Wilgosiewicz - członek komisj i
6. Krzysztof Szymanowicz - członek komisji
Przewodniczący Komisji Franciszek Frohlke otworzył zdalne posiedzenie o godz. 14.30.
Następnie dokonał sprawdzenia obecności poprzez wyczytanie nazwiska każdego
radnego.
Przewodniczący zaproponował również aby punkt 2 porządku obrad przenieść na
pozycję 1.
Radni przyjęli propozycję jednogłośnie pozytywnie.
Po zmianach porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.
3. Sprawy wniesione.

Ad.l.
Kamila Jabłońska, Inspektor Zarządzania Kryzysowego przedstawiła informację
Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

W 2021 roku Starosta Jarosław Tadych zwołał tylko jedno posiedzenie Komisji w dniu
4 października. Główne sprawy, jakie zostały poruszone na spotkaniu to: informacja
Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
powiatu sępoleńskiego, informacja Komendy Powiatowej Psństwowej Straży Pożarnej o
stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, informacja Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o sytuacji epidemicznej na terenie powiatu, informacja
Powiatowego Lekarza

Weterynarii o zagrożeniu

epidemicznym

spowodowanym

wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ognisk ASF i ptasiej
grypy, a także informacja o realizacji szczepień na terenie powiatu sępoleńskiego
przeciwko COVID-19 na terenie powiatu.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do protokołu.

Po prezentacji radny Piotr Dobrzański zapytał o statystykę szczepień w powiecie
sępoleńskim na koniec roku 2021.
Według informacji przekazanych przez Kamilę Jabłońską najlepiej wyszczepiona jest
gmina Sępólno, jest to około 57%, natomiast jeśli chodzi o średnią powiatową statystyka
zamknęła się na poziomie około 52%.

Ad.2.
Franciszek Frohlke przedstawił plan pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki na 2022
rok. Podczas omawiania propozycji zadecydowano o włączeniu do posiedzenia Komisji
w lutym tematu „Informacja o wykonaniu zadań zleconych z zakresu odnowień
powierzchni leśnych zniszczonych podczas nawałnicy z 2017 r." Poza tym radny Piotr
Dobrzański zaproponował aby komisja sierpniowa odbyła się w trybie wyjazdowym do
Więcborka. Radny zasugerował, że Komisja powinna zająć się sprawą ewentualnej
adaptacji budynków przy ulicy 600-lecia 9 w Więcborku na potrzeby jednostek
powiatowych.
Po wprowadzonych propozycjach radni zaakceptowali projekt planu pracy Komisji
jednogłośnie pozytywnie.

Ad.3.
Spraw wniesionych nie było.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Franciszek
Frohlke zamknął posiedzenie Komisji o godz. 15.00.
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