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       Wągrowiec, 12.01.2021 r. 

 

STAROSTA WĄGROWIECKI 

           ZK.5511.1.2021.1 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

przy Staroście Wągrowieckim w 2020 roku 

 

Dbanie o bezpieczeństwo i porządek to bardzo ważne zadanie dla administracji samorządu 

powiatowego. Widać to szczególnie wyraźnie podczas epidemii koronawirusa, kiedy kwestie 

związane z bezpieczeństwem znalazły się w centrum uwagi wszystkich.  

Potrzeba bezpieczeństwa znajduje się bardzo wysoko w ogólnej hierarchii potrzeb ludzkich. 

Dlatego też jej zaspokojenie jest niezwykle ważne i znajduje poczesne miejsce w działaniach 

samorządu. Problematyka bezpieczeństwa znajduje istotne miejsce w działaniach władz wszystkich 

szczebli, co znajduje odzwierciedlenie także w naszych działaniach. 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest organem doradczym starosty. Stanowi ona 

płaszczyznę koordynacji wysiłków na rzecz polepszenia stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie. 

Dokonuje się tam wymiana doświadczeń i informacji poszczególnych służb, inspekcji i straży, 

wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku w naszym powiecie. 

Komisja analizuje wszelkie zagrożenia oraz potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

naszej lokalnej społeczności, jest też miejscem wymiany poglądów i doświadczeń, niekiedy 

koordynacji pewnych działań. 

 Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 tj.) w 

art. 38b ust. 3 nakłada na starostę obowiązek przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; jest ono następnie ogłaszane w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. Sprawozdanie opiera się na informacjach przedstawianych w różnej formie 

przez członków komisji i zaproszonych gości, jak również dyskusjach, uwagach i analizach 

dotyczących problematyki bezpieczeństwa. Opiera się na protokołach z jej posiedzeń. Pełne protokoły 

wraz z załącznikami są dostępne w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  

W 2020 roku Komisja odbyła cztery posiedzenia. 

 

Komisja nr I (17.01.2020 r.) 

 

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (ang. skrót HPAI) w województwie 

wielkopolskim posiedzenie komisji zostało poświęcone w całości temu zagadnieniu. Prelegentami byli 
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przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wągrowcu: pani Elżbieta Misiek, 

Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz pan Przemysław Kurant, Starszy Inspektor Weterynaryjny.  

Referowali oni następujące tematy:  

1. Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca choroby. 

2. Objawy choroby. 

3. Postępowanie przy zwalczaniu choroby. 

4. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zwalczania grypy ptaków. 

Wszystkie materiały omawiane na posiedzeniu są dostępne w wersji elektronicznej, ze względu na 

ich obszerność, w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, p. 207, i mogą być 

udostępnione na życzenie. 

 

Komisja nr II (10.03.2020 r.) 

 

Ze względu na wystąpienie koronawirusa w naszym kraju posiedzenie komisji było poświęcone w 

całości temu zagadnieniu. 

Komisja skupiła się na następujących tematach: 

1. Podstawowe zagadnienia w zakresie epidemiologii i profilaktyki koronawirusa. 

2. Przygotowanie szpitala, służb medycznych i pozostałych służb w powiecie do walki z 

koronawirusem. 

 

Paweł Gilewski, Dyrektor Sanepidu w Wągrowcu, przedstawił informacje z zakresu epidemiologii i 

profilaktyki koronawirusa. Podkreślił, aby z powagą podejść do tego tematu i nie lekceważyć go. 

Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie w środki ochrony osobistej i dezynfekcji. Zaleca się częstsze 

mycie obecnie dostępnymi detergentami powierzchni, np. blatów biurek, z którymi kontakt ma wiele 

osób. Stwierdził także, że sytuacja jest dynamiczna i trzeba podejmować działania na bieżąco. W 

przypadku wystąpienia koronawirusa na terenie instytucji, np. urzędu, zaleca się chwilowe tzn. jedno-  

lub dwudniowe jej zamknięcie w celu odkażenia. Na chwilę obecną nie zaleca się zamykania szkół i 

przedszkoli na terenie powiatu. Zarazić się można drogą kropelkową od osoby, która znajduje się w 

odległości 1 - 1,5 m i kontakt ten trwa przez min. 15 minut. Osoby, które będą miały kontakt z 

zarażonym zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie a ich bliskie otoczenie nadzorowi 

epidemiologicznemu. W przypadku możliwości wystąpienia koronawirusa należy niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie miejscowy sanepid. 

Prokurator Rejonowy pani Renata Bocheńska–Bejnarowicz zadała pytanie, czy do policji 

przekazywane będą z sanepidu informacje o osobach będących w kwarantannie domowej.  

Pan Paweł Gilewski wskazał, że będą to informacje ogólne, również przekazywane do mediów. 

Starosta zaznaczył, że przekazywane do mediów informacje nie powinny wzbudzać niepotrzebnych 

spekulacji i emocji. Ponadto przedstawił informacje o wskazaniu budynków po WTZ-cie w Wapnie 
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jako ewentualnym miejscu kwarantanny w powiecie wągrowieckim. Poinformował również, że 

wszelkie imprezy masowe zostają odwołane, w tym targi edukacyjne, zgodnie z zaleceniem wojewody 

wielkopolskiego; podkreślił też konieczność współpracy z wójtami i burmistrzami w zakresie 

ograniczania i zwalczania skutków pandemii.  

Pani Aurelia Sielużycka w imieniu Dyrektora ZOZ w Wągrowcu poinformowała, że jeden z 

oddziałów ZOZ w Wągrowcu był wyłączony, ponieważ istniało podejrzenie, że jeden z przyjętych 

pacjentów był zarażony koronawirusem,  jednak u pacjenta nie stwierdzono wirusa i oddział wrócił do 

pracy. Ponadto opracowana zostanie specjalna ankieta dla pacjentów wchodzących do szpitala w celu 

szybszego rozpoznania osoby potencjalnie zakażonej.     

Przedstawiciele Policji: pani insp. Magdalena Sławińska  oraz pan  kom. Piotr Kossmann, 

przedstawili przygotowania jakie dokonano w KPP w Wągrowcu w związku z COVID-19. 

(Informacje te znajdują się w załączeniu do protokołu z posiedzenia komisji). 

W związku z wystąpieniem koronawirusa w kraju, starosta postanowił przesłać pismo do 

Burmistrza Miasta Wągrowca o rozważenie czasowego zamknięcia Aquaparku w Wągrowcu. 

  

Komisja nr III (28.07.2020 r.) 

 

Temat wiodący spotkania brzmiał: „Bieżąca sytuacja epidemiczna w Powiecie Wągrowieckim i 

omówienie bieżącego sezonu letniego”. 

Pan Paweł Gilewski, Dyrektor Sanepidu w Wągrowcu, przedstawił sytuację epidemiczną w 

Powiecie Wągrowieckim na dzień posiedzenia komisji. Stwierdzono wtedy 20 przypadków zakażenia 

koronawirusem wśród mieszkańców powiatu, wykonano 420 badań w kierunku koronawirusa a 1340 

osób znalazło się w kwarantannie. Dyrektor poinformował o licznych skargach na nieprzestrzeganie 

zasad noszenia maseczek i zachowania odpowiedniego dystansu społecznego. Zawnioskował, aby 

samorządowcy dawali dobry przykład odnośnie przestrzegania zasad sanitarnych na różnego rodzaju 

spotkaniach i imprezach. Mówił o zbliżającym się sezonie grypowym i możliwej 2 fali zachorowań na 

koronawirusa oraz konieczności odpowiedniego przygotowania się na te zjawiska. Przedstawił 

informację o corocznej kontroli, która ma się odbyć w ZOZ w Wągrowcu i wskazał, że lekarze mogą 

sami kierować pacjentów z podejrzeniem zarażenia do szpitala zakaźnego  

i zlecać transport.    

Dyrektor ZOZ w Wągrowcu Przemysław Bury poinformował, że kierowana przez niego 

placówka ma w zapasie pewną ilość testów przeciwko grypie, ale jest ich mało i tych testów na rynku 

brakuje, ponieważ były wykorzystywane do rozpoznania zakażenia koronawirusem. 

Prezes WOPR-u Grzegorz Ziółkowski przedstawił działania podejmowane w sezonie letnim. 

WOPR patroluje 4 jeziora, tj.  Kaliszańskie, Kobyleckie, Durowskie i Stępuchowskie. Łącznie 

rotacyjnie pracuje 15 ratowników. Do czasu posiedzenia komisji nie było żadnego niebezpiecznego 

zdarzenia na wodzie. Prezes WPPR-u poinformował również o wspólnych szkoleniach ze strażą 
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pożarną. Zawnioskował razem z Dyrektorem Sanepidu, aby wystosować do władz Gminy Skoki  

pismo w celu właściwego oznaczenia tablicami informacyjnymi niestrzeżonych miejsc przy Jeziorze 

Włókna, w których ludzie zwyczajowo się kąpią. Pismo starosty do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 

w tej sprawie zostało wysłane. Dyrektor Sanepidu  poinformował, że stan ekologiczny jezior 

znajdujących się w Strudze Gołanieckiej nie jest najlepszy. 

Przedstawiciel Policji pani Komendant Magdalena Sławińska, przedstawiła dokument 

„Przygotowania i realizacja Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w ramach zabezpieczenia 

sezonu letniego 2020 r.” (Dokument znajduje się w załączeniu do protokołu z posiedzenia komisji). 

Poinformowała również, że w  trwającym sezonie letnim dokonano 800 interwencji, o 200 więcej niż 

w minionym roku, doszło do 16 wypadków drogowych, były 3 ofiary śmiertelne i 15 rannych. 

Przedstawił PSP w Wągrowcu, Komendant Zbigniew Dziwulski, omówił stan bezpieczeństwa 

w sezonie letnim. (Dokument na ten temat znajduje się w załączeniu do protokołu z posiedzenia 

komisji). 

Sytuację w zakresie weterynarii w okresie letnim przedstawiła dr Elżbieta Misiek. 

Poinformowała, że obecnie w przypadku ptasiej grypy nowe przypadki  już nie występują, natomiast 

afrykański pomór świń z (ang. ASF) jest nadal groźny i szerzy się na terenie Polski.  W tamtym czasie 

w Wielkopolsce było 426 przypadków u dzików i 2 ogniska u świń.  

Wszystkie dziki z wypadków komunikacyjnych na terenie powiatu są badane, ponadto 

prowadzone są odstrzały sanitarne. Umowy na odstrzał zawarto z wszystkimi kołami łowieckimi na 

terenie naszego powiatu. Rekompensaty za odstrzały sanitarne realizowane są na bieżąco.  

Starosta przekazał zebranym informację od pani Prokurator Renaty Bocheńskiej-Bejnarowicz 

o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie wągrowieckim za pierwsze półrocze 2020 r. 

(Informacja znajduje się w załączeniu do protokołu komisji). Zawnioskował też, aby przedstawiciele 

sanepidu rozmawiali z kierownikami sklepów a policja wysyłała patrole w celu egzekwowania  

procedur sanitarnych, czyli noszenia maseczek i osłon na rękach oraz zachowania odpowiednich 

odległości. 

Dyrektor Sanepidu wskazał na luźne podejście do kwestii ochrony przed koronawirusem  

w kościołach i zasugerował zorganizowanie spotkania informacyjnego dla księży.  Komendant Policji  

poinformowała, że z każdym proboszczem nawiązano kontakt w celu wyjaśnienia kwestii związanych 

z koronawirusem.  

 

Komisja nr IV (14.09.2020 r.) 

 

Temat wiodący: „Bieżąca sytuacja epidemiczna w Powiecie Wągrowieckim – szczególnie w służbie 

zdrowia i oświacie”.   

Program spotkania: 

1. Bieżąca sytuacja epidemiczna w Powiecie Wągrowieckim - Sanepid. 
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2. Szpital, ratownictwo medyczne – przedstawiciel ZOZ w Wągrowcu. 

3. Sytuacja w oświacie w związku z koronawirusem – Kierownik Wydziału Oświaty SP w 

Wągrowcu. 

4. Opieka społeczna – PCPR, DPS. 

5. Bieżąca sytuacja – KPP w Wągrowca. 

6. Bieżące działania – PSP w Wągrowcu.  

7. Bezpieczeństwo na wodzie – WOPR. 

 

Pan Paweł Gilewski, Dyrektor Sanepidu w Wągrowcu, poinformował, że od ostatniego spotkania 

komisji zaszły istotne zmiany w zakresie zwalczania choroby Covid-19. Pierwszego września weszło 

nowe rozporządzenie dotyczące chorób zakaźnych. Skraca ono kwarantannę z 14 do 10 dni. 

Zakończenie kwarantanny odbywa się bez badań laboratoryjnych. Po 10 dniach od rozpoczęcia 

kwarantanny jest wysyłany automatycznie przez system sms o jej zakończeniu do osoby będącej w 

kwarantannie. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przejęli od sanepidu opiekę nad osobami 

zakażonymi. Oni przeprowadzają wywiady, kierują na testy i zalecają kwarantannę lub kierują do 

szpitala. O pozostawaniu osób w izolacji decyduje również lekarz. W tym czasie 1 osoba zarażona 

przebywała w szpitalu, 7 w izolacji domowej, 45 osób objętych było kwarantanną. 

W trakcie posiedzenia pani prokurator wyjaśniała kwestie związane z incydentem związanym 

z uczennicą ze szkoły na Kcyńskiej. Według wyjaśnień pana Inspektora Gilewskiego z kwarantanny 

zwolnił ją automatycznie system po 10 dniach, dopiero potem przyszły wyniki testu (niestety 

pozytywne). Test był wykonany zgodnie ze starymi przepisami, które przestały obowiązywać. 

Powstało tu zamieszanie związane z przejściem od starych do nowych przepisów. Jednak samo to 

przejście, według jego słów, nie było prawnie uregulowane. Kwarantannę powinien zdjąć ten, który ją 

nałożył, czyli sanepid, jednak zrobił to system i stąd całe zamieszanie. 

Starosta zauważył, że ustawodawca z jednej strony oddaje decyzję co do trybu i formy 

prowadzenia zajęć szkolnych organowi prowadzącemu i dyrekcji szkół, z drugiej strony ich ogranicza. 

W przypadku ZS nr 1 w Wągrowcu była wola dyrekcji szkoły i powiatu, żeby szkoła przeszła na 

nauczanie hybrydowe czy zdalne, jednak kuratorium i sanepid się na to nie zgodziły. Jednakże gdy 

doszło do incydentu z uczennicą, o czym wcześniej była mowa, kuratorium usiłowało zepchnąć 

odpowiedzialność na dyrektora szkoły i organ prowadzący (bo jakoby mogli coś zrobić wcześniej). Z 

jednej strony wiąże się ręce tym podmiotom, z drugiej - próbuje obarczać odpowiedzialnością. 

Istniejący system i ustawodawstwo ubezwłasnowolniają właściwie odpowiedzialne instytucje w 

kwestii podejmowania decyzji o sposobie funkcjonowania szkół. Zmusza się wszystkich, jak do tej 

pory, by szkoły funkcjonowały, odbierając prawo decyzji dyrektorom szkół jak i organom 

prowadzącym. Co może przynieść opłakany skutek w przyszłości. 

Odnośnie funkcjonowania szpitala informacji udzielił dyr. Przemysław Bury. Wszystkie 

szpitale zostały podzielone na 3 stopnie zabezpieczenia. Szpital w Wągrowcu został włączony do 
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poziomu 1 stopnia. W związku z tym w szpitalu wydzielono 5 dodatkowych łóżek obserwacyjnych w 

oddziałach oraz 1 na oddziale anestezjologii na potrzeby walki z Covid-19. Uruchomiony zostanie 

również punkt pobrań na potrzeby testowania podejrzanych o zakażenie wirusem (testy genetyczne) – 

informował dyrektor szpitala. Planuje się również robienie testów immunologicznych na miejscu w 

szpitalu. Jednak na ów czas nie rozstrzygnięto jeszcze, czy na potrzeby własne, czy również 

pacjentów. Szpital otrzymał 1200 testów, lecz nie wiadomo na jaki okres ma to być. Dyrektor Bury 

poinformował też, że zostały już zlikwidowane szpitale jednoimienne, na ich miejsce wytypowano 8 

szpitali dedykowanych na cały kraj, które będą przyjmować pacjentów w najcięższym stanie. Wśród 

nich jest szpital w Poznaniu na ulicy Strusia. Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe: szpital ma do końca 

września otrzymać dwa respiratory stacjonarne oraz jeden transportowy. Starosta dopytywał o kwestie 

finansowe, czy szpital w związku z dodatkowymi  kosztami ponoszonymi na walkę z koronawirusem 

będzie miał to jakoś refundowane i przez kogo. Czy przypadkiem nie spadnie to na samorząd? Jak do 

tej pory – jak odpowiedział dyrektor szpitala – wchodziło to w ogólne koszty szpitala i o dodatkowym 

finansowaniu nie było mowy. Dyrektor sanepidu poruszył kwestię wiarygodności testów 

immunologicznych, i kto będzie dokonywał ich interpretacji. Na ten moment sprawa ta nie była 

jeszcze jasna pod kątem organizacyjnym dla szpitala – wyjaśnił dyr. Bury. Nie wiadomo, czy ma to 

robić szpitalna laborantka czy ktoś specjalnie uprawniony i zatrudniony. 

Kwestie oświatowe. Pani Karolina Krenc, Kierownik Wydziału Oświaty, stwierdziła, że 

zapewnienie warunków do nauki dla 3 tys. uczniów uczących się w placówkach powiatowych było 

dużym wyzwaniem zarówno dla organu prowadzącego, sanepidu, jak i samych szkół. Jednak 

koordynacja tej współpracy przebiegała dobrze. Szkoły przygotowały koncepcje profilaktyki dla 

uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników w swoich placówkach. Posiadają też bardzo dobre 

zabezpieczenie w zakresie środków ochrony osobistej (maseczki, płyny dezynfekcyjne, przyłbice, 

rękawiczki itp.) Dyrektorzy mieli wątpliwości, jak informowała pani kierownik, co do rozliczania 

czasu pracy nauczycieli będących na kwarantannie. Dyr. Gilewski odpowiedział, że wszelkie 

informacje na ten temat znajdują się na stronach internetowych ZUS-u. Poinformował też, że nie ma 

obowiązku noszenia maseczek przez nauczycieli i uczniów na lekcjach czy przerwach. We wszelkich 

sprawach związanych z profilaktyką związaną z pandemią służy pomocom dyrektorom szkół, jeśli 

tylko się do niego zwrócą – do czego zachęcał.  

Sytuację w DPS-ie omawiała pani Dorota Stalica, główna księgowa w tej instytucji. Na 

wstępie starosta wyraził uznanie dla postawy wszystkich pracowników, którzy zrezygnowali z 

dodatkowych swoich zajęć i skupili się tylko na pracy w DPS-ie. Pracownicy i mieszkańcy DPS-u są 

zabezpieczeni należycie w środki ochrony osobistej – maseczki, płyny dezynfekcyjne itp. Pani Stalica 

poinformowała o uzyskaniu przez DPS grantu na testy genetyczne dla pracowników. Zostały one już 

wykonane – wszystkie wyniki były ujemne. DPS ma opracowane odpowiednie procedury odnośnie 

funkcjonowania w nowej sytuacji. Każdy nowo przyjmowany mieszkaniec musi być przetestowany na 
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obecność koronawirusa. Przewiduje się regularne testowanie pracowników w odstępach miej więcej 

dwutygodniowych.  

PCPR – wystąpiły przypadki Covid-19 wśród osób sprawujących pieczę zastępczą, jak 

informowała pani Edyta Owczarzak, Dyrektor PCPR-u, niektóre osoby były też na kwarantannie. 

Zabezpieczenie w środki ochrony osobistej w tym środowisku jest bardzo dobre. Dyżurny psycholog 

udzielił do tej pory wielu porad związanych z traumą występującą w związku z pandemią. Szczególnie 

pani dyrektor zwróciła uwagę na dobrą współpracę z sanepidem. 

Policja. Od początku pandemii na kwarantannie i w izolacji w naszym powiecie przebywało 

1850 osób, w chwili obecnej jest to 113 osób – wszystkie one są sprawdzane przez policję. Nastąpiło 

17 naruszeń obowiązku przebywania na kwarantannie. Policjanci skontrolowali 522 środki transportu 

oraz 259 placówek handlowych – te ostatnie głównie pod kątem przestrzegania przepisów związanych 

z zapobieganiem pandemii. Również podkreślano bardzo dobrą współpracę z sanepidem. Zaopatrzenie 

policjantów w środki ochrony osobistej jest dobre. 

PSP w Wągrowcu. Straż pożarna brała udział w dystrybucji środków ochrony osobistej do 

szkół. Dostarczono do nich 35 550 maseczek oraz 2550 5l pojemników z płynami dezynfekującymi. 

Środki te pochodziły od wojewody oraz z samorządów. Wyposażenie w środki ochrony osobistej 

strażaków z PSP oraz OSP jest dobre. 

WOPR. 15 ratowników pracowało na 4 jeziorach: Durowskim, Kobyleckim, Stępuchowskim 

oraz Kaliszańskim. Ogółem ratownicy spędzili na jeziorach 186 godz. Sezon 2020 należy uznać za 

bezpieczny. Dyrektor Sanepidu wyraził zaniepokojenie stanem jeziora Stępuchowskiego. Dochodzi 

tam do wielokrotnych przekroczeń zanieczyszczeń kałowych. Stan kąpieliska w Kozielsku pod 

względem epidemiologicznym jest zły. 

Weterynaria. ASF szerzy się nadal. W Polsce do tej pory wystąpiło 3 171 przypadków 

choroby u dzików oraz 86 ognisk u świń. W Wielkopolsce stwierdzono 430 przypadków choroby u 

dzików oraz 3 ogniska u świń. Wśród hodowców prowadzi się intensywne kontrole bioasekuracyjne. 

Do końca września 985 stad świń będzie objętych kontrolą w naszym powiecie. Podpisano też umowę 

z 14 kołami na odstrzał sanitarny dzików. Umowa opiewa na odstrzał 733 dzików, z czego 729 już 

odstrzelono. Jeśli chodzi o ptasią grypę na początku roku było 10 ognisk na terenie Polski. Na razie ta 

choroba nie występuje. Na terenie naszego powiatu pojawiła się włośnica u dzików, stwierdzono ją w 

7 przypadkach. Stąd bardzo ważne jest badanie mięsa u dzików. 

 

Podsumowanie 

Funkcjonowanie służb, inspekcji i straży, wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za stan 

bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego powiatu można uznać za dobre. Sprawdziły się one w 

tym trudnym czasie panowania pandemii koronawirusa. Wraz z rozwojem pandemii wszyscy 

nabywamy doświadczenia i lepiej też ze sobą współpracujemy. Większość bowiem naszych wysiłków 

skupiło się na walce z nią, trzeba było zmienić i odpowiednio przystosować tryb pracy i 
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funkcjonowania praktycznie wszystkich. Wszyscy też z pewnością życzymy sobie, aby jak najszybciej 

mieć to za sobą. Ten trudny test przechodzimy z pełną świadomością wagi zadania. Za dotychczasowe 

zaangażowanie w zwalczanie skutków pandemii, jak i codzienną pracę wszystkim przedstawicielem 

służb, inspekcji i straży, jak i instytucjom i osobom działającym na rzecz bezpieczeństwa i porządku w 

naszym powiecie serdecznie dziękujemy. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ubiegłym roku pracowała w następującym składzie: 

1)   Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki, Przewodniczący Komisji; 

2)   Iwona Tyll - radna delegowana przez Radę Powiatu Wągrowieckiego; 

3)   Grzegorz Bałdyga - radny delegowany przez Radę Powiatu Wągrowieckiego; 

4)   Mikołaj Szydzik – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w 

Wągrowcu; 

5)   Piotr Kossmann - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego 

 Policji w Wągrowcu; 

6)   Andrzej Woźnicki - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 

 Straży Pożarnych RP w Wągrowcu; 

7)   Grzegorz Ziółkowski - Prezes Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego 

 Pogotowia Ratunkowego w Wągrowcu. 

W pracach Komisji uczestniczyła Prokurator Rejonowy Renata Bocheńska–Bejnarowicz, 

wskazana do pracy w Komisji przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.  

Dodatkowo udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym brały 

następujące osoby: 

1)   Adam Glapiak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu. 

2)   Paweł Gilewski - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. 

3)  Zbigniew Dziwulski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Wągrowcu. 

4)   Elżbieta Misiek - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu. 

5)   dr Przemysław Bury - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu. 

6)   dr Dariusz Stoll – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu. 

7)   Robert Torz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.  

 

                                                                                                                    Starosta Wągrowiecki 

 

                                                                                                             _____________________ 

                                                                                     /Tomasz Kranc/ 


