
1 

Protokół z posiedzenia zdalnego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 3/2021 w dniu 17.02.2021 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17:50 
 

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 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. --- 

 

2. ---  

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. insp. Magdalena Sławińska – Komendant Powiatowy Policji  

 

5. st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie  gwarantowanego przez  za rok 2020, sprawozdanie 

przez  Komendę Powiatową Policji, i Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2020 rok 

3. Opiniowanie materiałów na sesję.. 

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz gości przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia.  

 

Ad.2.  
 

Analizy i oceny stanu bezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim oraz zadań realizowanych przez 

Komendę Powiatową Policji w 2020 roku dokonała pani Komendant insp. Magdalena Sławińska. Pani 

Komendant szczegółowo przedstawiła ilość podjętych interwencji oraz poinformowało o wykrywalności 

przestępstw, która jest na poziomie 87 procent. Radni mogli zapoznać się z ilością realizowanych sprawa 

z rozbiciem na poszczególne kategorie. Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu odnotowała wzrost 

ilości zdarzeń o charakterze narkotykowym. Pani Komendant opowiedziała o dużym wyzwaniu jakie w 

roku sprawozdawczym przypadło na funkcjonariuszy Policji w kwestii sprawdzania osób objętych 

kwarantanną bądź też izolacją domową w związku z trwającą pandemią wirusa COVID-19. Każdego 

dnia policjanci sprawdzali setki adresów nałożonej kwarantanny na mieszkańców powiatu 

wągrowickiego. Szczegółowa analiza i ocena stanu bezpieczeństwa spraw prowadzonych przez Komendę 

Powiatową Policji w Wągrowcu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w roku 

2020 przedstawił pan st. bryg. Zbigniew Dziwulski, komendant powiatowy PSP.  

Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu rozpoczął od ogólnej charakterystyki powiatu, a następnie 

przedstawił statystyki zdarzeń. Przybliżona została działalność operacyjno-szkoleniowa jak również 

działania kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez wągrowiecką komendę straży pożarnej. Omówiono 

również realizację szkoleń dla druhów OSP z terenu powiatu wągrowieckiego. W trakcie omawiania 

działalności kwatermistrzowskiej Komendant Dziwulski zwrócił uwagę na zrealizowane zadania 

zakupowe oraz remontowe, a także wspomniał o zrealizowanych zakupach przez ochotnicze straże 

pożarne, które corocznie rozliczane są przez KP PSP Wągrowiec. Omawiane przez Komendanta 

Powiatowego PSP w Wągrowcu sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Na zakończenie wystąpień komendantów służb pan starosta Tomasz Kranc podziękował, za codzienny 

trud pełnienia służby na rzecz mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego 

 

Ad.3.  

Starosta omówił projekt uchwały w sprawie  zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego  

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu  jej rozliczania. 

Radny Jerzy Springer szczegółowo omówił projekty uchwał w sprawie przyznania dotacji na remonty 

zabytków.  

Projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2021-2035 uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok przedstawił starosta Tomasz Kranc.  

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Piotr Kaczmarek omówił projekty uchwał 

dotyczących rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz uchwały w 

sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym mówiącej o zagrożeniach związanych z masowymi 

szczepieniami mieszkańców powiatu wągrowieckiego. 

Wszystkie materiały sesyjne zostały pozytywnie zaopiniowane przez obecnych członków Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji  

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 



3 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

Brak 

 

 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


