
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 2/2021 w dniu 11-02-2021r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.20 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Iwona Tyll 
- Przewodnicząca Komisji 

obecna 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Grzegorz Bałdyga 
 - Sekretarz Komisji 
 

obecny 

4 Małgorzata Osuch obecna 

5 Tomasz Kranc obecny 

6 Robert Woźniak obecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

nieobecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

nieobecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 
1. Leszek Zdrzałka 
 
2. Bogdan Fleming 
 
 
 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Magdalena Sławińska – Komendant Powiatowy Policji 
2. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej 

 

 



 

 

 
 

1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Omówienie tematu posiedzenia 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
 
 
 

3.    SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca pani Iwona Tyll, która powitała wszystkich 

członków komisji  a następnie przedstawiła porządek obrad, oraz temat dzisiejszego 

zdalnego posiedzenia komisji. 

 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim 
gwarantowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej za rok 2020 

 
 

 

Jako pierwsza głos zabrała pani Komendant Policji i przedstawiła sprawozdanie z 

działalności komendy za rok 2020. W 2020 roku na terenie naszego powiatu wszczęto 

1162 postępowań przygotowawczych, tj. o 87 mniej, a niżeli w roku uprzednim. 

Wypracowana wykrywalność ogólna we wszystkich kategoriach przestępstw wyniosła 

83,7 % (tj. o 1,9% niższa od ubiegłorocznej). 

Odnotowano 981 przestępstw, wynikiem prowadzonych postępowań 
przygotowawczych było ustalenie 581 podejrzanych w stosunku, do których w 696 
przypadkach wniesiono akt oskarżenia, a wobec 34 podejrzanych zastosowano środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 
 
W okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r. wszczęto 156 spraw poszukiwawczych 

z czego zrealizowanych zostało 119 zatrzymań osób, co daje 76% skuteczności 

zatrzymań. 



 

 

W 2020 r. wszczęto 176 postępowań przygotowawczych o przestępstwa 

gospodarcze tj. o 5 postępowań mniej niż w roku 2019. Dynamika wszczęć wyniosła 

97,2%. W tej kategorii na podstawie materiałów operacyjnych wszczęto 50 

postępowań. 

W ramach realizowanych zadań policjanci służby prewencyjnej, przeprowadzili 

5788 wywiadów. Zorganizowano łącznie 660 spotkań dzielnicowych ze 

społeczeństwem. 

Policjanci sprawdzili łącznie 13 131 osób objętych kwarantanną oraz izolacją domową. 
 

W 2020 roku na drogach powiatu wągrowieckiego doszło do 36 wypadków, w 

wyniku których śmierć poniosły 4 osoby, a 35 osób zostało rannych. W tym okresie 

zaistniały 453 kolizje drogowe. 

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych w 2020r. były: 

- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 76 zdarzeń; 

- Niezachowanie odległości między pojazdami – 74 zdarzenia; 

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 66 zdarzeń; 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2020 roku ujawnili;151 

nietrzeźwych kierujących tj. o 10 więcej niż w roku poprzedzającym. Pojazdami 

mechanicznymi poruszało się 86 osób, a kolejne osoby to rowerzyści - 65 osób. 

Policjanci Ruchu Drogowego ujawnili 11 158 wykroczeń w ruchu drogowym i wobec 

sprawców tych wykroczeń nałożyli 7345 mandatów karnych oraz 273 wnioski o 

ukaranie.  Zastosowali 2287 pouczeń. Ponadto zatrzymali 925 dowodów 

rejestracyjnych i 257 praw jazdy. 

 
Następnie Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  przedstawił 

sprawozdanie z działalności operacyjnej podległej mu jednostki. W roku 2020 ogółem 

zanotowano 979 interwencji tj. 193 pożary, 742 miejscowych zagrożeń i 44 alarmów 

fałszywych. W rozpatrywanym okresie odnotowano spadek pożarów o 20,58% (50 

pożarów mniej), natomiast nastąpił wzrost miejscowych zagrożeń o 27,93% (162 MZ 

więcej). Należy również zaznaczyć, że nastąpił wyraźny spadek alarmów fałszywych 

bo o 27,87% z 61 do 44. 

Głównymi przyczynami alarmów fałszywych były przede wszystkim zgłoszenia 

przychodzące z systemu monitoringu pożarowego. 



 

 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wągrowieckiego docierały do 

wszystkich zdarzeń średnio w czasie 8min. i 56s., a do zdarzeń z osobami 

poszkodowanymi w czasie  min. i 35s. 

W 2020 r. największy odsetek, spośród wszystkich akcji ratowniczych, odnotowano w 

granicach administracyjnych miasta Wągrowca - 39,35%, gm. wiejskiej Wągrowiec –

17,57% oraz miasta i gminy Skoki – 17,36% co łącznie stanowiło ponad 72% (72,52%) 

ogółu interwencji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w trzech gminach nastąpił 

spadek interwencji, przy czym największy w gminie Damasławek – 4,48% (z 67 do 64 

zdarzeń, w gminie Gołańcz z 96 do 94 – 2,08%, w gminie Wapno z 40 do 39 – 2,5%). 

Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii 

covid-19 przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Gołańcz 

(19 zdarzeń) ogólna liczba interwencji spadła. 

Udział Ochotniczych Straży Pożarnych z KSRG w obsłudze zdarzeń w 2020 roku 

wynosił 52,40% ogółu interwencji. 

Udział OSP z poza KSRG w likwidacji zdarzeń wyniósł 10,01% co oznacza, że w 

stosunku do roku ubiegłego spadł o 1,08% (w 2019 wynosił 11,09%). Spadek udziału 

w likwidacji zdarzeń wynika ze wzrostu ilości zdarzeń w 2020 w stosunku do 2019 

roku. Ponad to pan komendant omówił również działalność kontrolno-rozpoznawczą 

oraz prewencję społeczną którą prowadzi jednostka oraz szkolenia dla druhów z 

jednostek OSP oraz przedstawił ich stan wyszkolenia. 

Następnie pan komendant przedstawił zakupy realizowane przez jednostkę, 

największym zakupem w roku ubiegłym był ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z 

napędem 4x4 (MAN L2007.46.010 TGM) ze zbiornikiem wody o pojemności 6000 dm3 

– wartość pojazdu 1 111 920,00 zł. Pojazd został współfinansowany z następujących 

środków: 

Środki pochodzące z KW PSP Poznań – 581 920,00 zł, Województwo Wielkopolskie 

– 200 000,00 zł, Powiat Wągrowiecki – 150 000,00 zł, Gmina Miejska Wągrowiec – 80 

000,00 zł, Gmina Wągrowiec – 25 000,00 zł, Gmina Wapno – 32 000,00 zł, Gmina 

Damasławek – 15 000, 00 zł, Miasto i Gmina Skoki – 8 000, 00 zł, Gmina Mieścisko – 

20 000,00 zł jak również. Zakup ubrań specjalnych trzy częściowych Tiger Plus z kurtką 

lekką Bushfire – 11 kpl. 

 

 

Wyżej wymienione zadanie współfinansowane było przez: 



 

 KP PSP Wągrowiec – 45 240,55 zł, 

  Gmina Wapno – 8 000,00 zł 

Łączna wartość ubrań 53 240,55 zł 

Dodatkowo przekazano z KW PSP w Poznaniu 4kpl. ubrań specjalnych trzy 

częściowych Tiger Plus z kurtką lekką Bushfire o wartości 19 360,20 zł oraz w  ramach 

przedsięwzięcia pn.: „Zakup namiotu pneumatycznego w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu” zakupiono namiot pneumatyczny NP-38M. 

Namiot został sfinansowany ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 33 000,00 zł. 

Całość tych sprawozdań jest dostępna w formie elektronicznej na stronie BIP powiatu 

wągrowieckiego. 

 

Następnie pan starosta Tomasz Kranc podziękował komendantom oraz ich 

podwładnym za ciężką pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

naszego powiatu, szczególnie mając na względzie nową sytuację w jakiej się 

znaleźliśmy. 

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali protokół Nr 1 z dnia 21 stycznia 

2021r. przy jednym głosie wstrzymującym się pani Małgorzaty Osuch. 

 

 
 
4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 
4.1 Zapytania 
----------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
------------------------------------ 
 

4.3  Stanowiska. 
----------------------------------- 

 
4.4  Wnioski 
------------------------------------ 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki 
Społecznej i Rynku Pracy oraz dyskusję na ww. temat. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 

 


