
1 

Protokół z posiedzenia zdalnego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 6/2021 w dniu 14.04.2021 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17:20 
 

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 nieobecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Tomasz Kranc   

 

2. ---  

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Radosław Borowski – Kierownik Wydziału Komunikacji   

 

5. Maciej Kusz – Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu  

 

6. Michał Piechocki – Wicestarosta  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Informacja z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za rok 2020. 

 

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.  

 

Przewodniczący Komisji po odczytaniu porządku posiedzenia oficjalnie przywitał i przedstawił nowo 

powołanego Komendanta Policji pana Macieja Kusza, który również w kilku słowach dokonał 

autoprezentacji.  

 

Ad.2.  
 

Kierownik Wydziału Komunikacji swoje wystąpienie rozpoczął od omówienia działalności w 2020 roku 

w czasie pandemii, która zmusiła cały wydział do przeorganizowania funkcjonowania.  Kierownik 

podkreślał, że wprowadzenia tzw. „ustawy covidowej” spowodowało obsługiwanie interesantów, na 

wydziale rejestracji i praw jazdy, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na dany 

dzień i godzinę. Niestety, wprowadzenie pracy zdalnej w Wydziale Komunikacji nie było możliwe 

ponieważ, jak podkreślał kierownik, nie ma możliwości przekazania zdalnie dokumentu czy też tablic 

rejestracyjnych pojazdu. Warto podkreślić, że w czasie pandemii wiele spraw można załatwić drogą 

elektroniczną korzystając z e-maila, profilu zaufanego, ePUAP itp.  

Ważną informacją jaką przekazał kierownik był znaczący wzrost w okresie pandemicznym załatwiania 

spraw związanych z wyrejestrowywaniem i rejestrowaniem pojazdów przez kupujących i sprzedających, 

którzy za niedopełnienie tych czynności mogą teraz być karani finasowo.  

 

Odnosząc się do informacji z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za rok 2020 

kierownik podał konkretne wartości liczbowe załatwionych spraw. Ciekawostką jest, że w 2020 roku w 

Powiecie Wągrowieckim zarejestrowano i wprowadzono do ewidencji 8308 pojazdów, wydano 1411 

praw jazdy, a także skontrolowano 13 ośrodków szkolenia kierowców. Podczas kontroli w OSK nie 

stwierdzono rażących uchybień.  

Po wystąpieniu kierownika Wydziału Komunikacji pan Wicestarosta Michał Piechocki poprosił o 

faktyczne wyjaśnienie kosztów funkcjonowania samego wydziału. Uwagę przykuł fakt, że z roku na rok 

wzrastają koszty ponoszone przez wydział chociażby w kwestii podnoszenia opłat za utrzymanie łączy 

teleinformatycznych, a także wyrównywanie minimalnej płacy.  

 

Poruszając sprawy bieżące Wicestarosta wyjaśnił na jakich zasadach funkcjonuje w chwili obecnej szpital 

powiatowy, który decyzją Wojewody jest praktycznie szpitalem „covidowym”, w którym jest 70 łóżek 

dla pacjentów walczących z COVID-19. Ważną informacją jest fakt, że w przypadku nagłego zagrożenia 

życia i zdrowia mieszkańcy powiatu mogą liczyć na fachową pomoc medyczną w wągrowieckiej 

placówce jak i również sąsiednich.  

 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 
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4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

Brak 

 

 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


