Protokół posiedzenia zdalnego
Komisji Rewizyjnej
Nr 4/2021 w dniu 16 lutego 2021 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:00 zakończono o godz. 15:50
W posiedzeniu udział wzięli:
lp.

imię i nazwisko

pełniona funkcja w komisji

1

2

3

1. Justyna Michalska
2. Liske Michał
3. Łukasz Wachowiak

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Członek

podpis
4

obecna
obecny
nieobecny

Nieobecni członkowie Komisji – p. Łukasz Wachowiak.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
1. Pani insp. Magdalena Sławińska – Komendant KPP w Wągrowcu.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie, gwarantowanego przez Komendę
Powiatową Policji w Wągrowcu.
4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
5. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. 1.1.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,
który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1.2.
Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Nieobecny członek Komisji p. Łukasz
Wachowiak. Na sekretarza dzisiejszego posiedzenia została wybrana p. Justyna Michalska.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
Do protokołu 3/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.

Ad. 3.
Pani insp. Magdalena Sławińska – Komendant KPP w Wągrowcu przedstawiła bardzo
szczegółowo informację nt. Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie,
gwarantowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu.
1

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentem przedłożonym przez Komendanta „Ocena
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Wągrowieckiego,
gwarantowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
za 2020 r.”, w tym w szczególności m.in.:
 dane ogólne, w tym:
 stan przestępczości ogółem
 stan przestępczości kryminalnej
 dane dot. przestępczości kryminalnej, w tym:
 uszczerbek na zdrowiu
 bójki i pobicie
 kradzież z włamaniem
 kradzieże
 rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze
 kradzieże samochodów
 uszkodzenie mienia
 przestępczość narkotykowa
 dane dot. pracy dochodzeniowo – śledczej
 dane dot. poszukiwań
 efekty pracy zespołu techników kryminalistyki
 efekty / wyniki pracy pionu przestępczości gospodarczej (PG), w tym:
 dane ogólne dot. przestępczości gospodarczej
 dane dot. realizacji zadań przez służbę prewencji, w tym:
 działania patrolowe i represyjne
 informacja nt. służby ochronnej
 informacja dot. wywiadów i spotkań dzielnicowych
 informacja nt. realizacji programów z zakresu prewencji kryminalnej
 informacja nt. przestępczości nieletnich
 dane dot. działań z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w tym:
 główne przyczyny zdarzeń drogowych
 informacja nt. nietrzeźwych kierujących
 informacja nt. wypadków ze skutkiem śmiertelnym
 informacje nt. sytuacji kadrowej, absencji, doskonalenia zawodowego i stanu
dyscypliny
 dane dot. stanu technicznego taboru

Pani Komendant ponadto przedstawiła przykłady najpoważniejszych przestępstw do jakich
doszło w 2020 r. na terenie powiatu wągrowieckiego, krajową mapę zagrożeń
bezpieczeństwa, informację nt. współpracy i pomocy samorządów powiatu wągrowieckiego
oraz priorytety Komendanta Głównego Policji na 2021 rok.
Sprawozdanie omawiane przez Komendanta na posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie
Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.
Niniejszy protokół zawiera 3 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.
O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie
osobnym pismem.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

…………………………………..…………….

…………………………………..…………….

(Justyna Michalska)

(Justyna Michalska)
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