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Protokół z posiedzenia zdalnego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 10/2021 w dniu 23.06.2021 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18:00 
 

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 nieobecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Leszek Zdrzałka  

 

2. ---  

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Grzegorz Ziółkowski- Prezes oddziału Powiatowego WOPR w Wągrowcu. 

 

5. Paweł Gilewski- Powiatowy Inspektor Sanitarny. 

 

6. Maciej Kusz- Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu. 

 

7. Zbigniew Dziwulski - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. 

 

8. Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu. 

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Opiniowanie materiałów na sesję. 

3. Stan bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk. Przygotowanie WOPR do sezonu wakacyjnego. 
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2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

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

przedstawił porządek posiedzenia.  

 

Ad.2.  
 

Omawianie materiałów sesyjnych rozpoczęła pani Skarbnik Danuta Królczyk, która przedstawiła zmiany 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2021-2035. Szczegółowo 

przedstawiony został również projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok, który zakłada m.in.: wsparcie na działanie punktu szczepień w Niemczynie  

w kwocie 5 000 zł. Zmiany dotyczą również kwot przyznanych, z odszkodowania dla placówek 

nadzorowanych przez Powiat Wągrowiecki, gdzie 16 469 zł odszkodowania z przeznaczeniem  

na naprawę uszkodzeń zalanej hali w Gołańczy, 560 zł za zbitą szybę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego i 2 370 zł za zalania powstałe w Zespole Szkół w Gołańczy. Zmiany budżetowe 

dotyczą również działu bezpieczeństwa, gdzie została przyznania dotacja zewnętrzna z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.:  ,Rozbudowa systemu łączności radiowej na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego wraz z modernizacją zaplecza magazynowo -garażowego  Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu”. 

 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1600P  

na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo szczegółowo omówił przewodniczący Komisji Skarg Wniosków 

i Petycji Piotr Kaczmarek, który zarekomendował w imieniu Komisji Radzie Powiatu uwzględnić 

petycję. 

 

Ad.3.   

 

Stan bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk oraz przygotowanie WOPR do sezonu wakacyjnego 

omówił jako pierwszy pan Grzegorz Ziółkowski – prezes oddziału powiatowego WOPR. Ratownicy 

WOPR działają na czterech strzeżonych kąpieliskach na terenie powiatu wągrowieckiego, na jeziorach: 

Durowskie, Kaliszańskie, Kobyleckie i Stępuchowskie, gdzie pełnią wyznaczone dyżury w określonych 

godzinach. Prezes WOPR zaznaczył, że prowadzone są wspólnie z funkcjonariuszami Policji patrole 

łodzią na akwenach i to zarówna w miejscach strzeżonych kąpielisk jak i tych dzikich. Radny Wiesław 

Ewertowski poprosił o wyjaśnienie możliwości zatrudnienia ratowników w miejscach niestrzeżonych,  

w których wiemy, że społeczeństwo zażywa letnich kąpieli. Pan Ziółkiewicz zaznaczył, że zależy  

to głównie od włodarzy gmin, którzy muszą zapewnić środki na wynagrodzenie dla ratowników.   

 

Przedstawiciel WOPR, radni oraz komendant straży pożarnej zauważyli wspólnie, że dużym problemem 

na jeziorach w powiecie wągrowieckim jest brak specjalnie wyznaczonych miejsc do wodowania 

(slipowania) łodzi ratowniczych zarówno WOPRu jak i straży pożarnej.  
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Komendant Policji również odniósł się do wprowadzonych wspólnych patroli z WOPR dziękując 

jednocześnie panu Staroście Tomaszowi Krancowi, za sfinansowanie zakupu dwóch mundurów letnich 

dla policjantów. Pan Komendant zaznaczył, że jest również w kontakcie z komendantem policji wodnej  

z Poznania i w najbliższym czasie na jeziorach naszego powiatu pojawią się również patrole na skuterach 

wodnych.  
 

Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu, że straż pożarna prowadzi głównie zadania stricte ratownicze 

oraz humanitarne na akwenach wodnych. Komendant PSP podkreślił, że strażacy w ramach doskonalenia 

zawodowego sprawdzają ewentualne możliwości oraz miejsca do wodowania łodzi ratowniczej. Wzorem 

lat ubiegłych straż pożarna zamierza zorganizować kolejne ćwiczenia zgrywające dla służb na wypadek 

powstania zagrożenia na akwenach.  
 

Pan Paweł Gilewski - Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że jego jednostka dokonuje 

cyklicznych badań jakości wody na strzeżonych kąpieliskach na jeziorach: Durowskim, Kaliszańskim, 

Kobyleckim i Stępuchowskim. Jedyne niepokojące zjawisko, obserwowane od kilku lat, występuje  

na jeziorze Stępuchowskim w gminie Damasławek, gdzie odnotowuje się zanieczyszczenia.  Powiatowy 

Inspektor Sanitarny wspomniał również o zaangażowaniu władz Gminy Damasławek w poprawę stanu 

jakości wody na Kąpielisku w Kozielsku.  
 

Podsumowując omawiany punkt dotyczący: Stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk  

w powiecie wągrowieckim, radni jednomyślnie podkreślili, że konieczne jest sformułowanie oficjalnego 

wniosku do przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które od 1 stycznia 

2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną, o wyjaśnienie 

uregulowań dotyczących przygotowania miejsc wodowania łodzi na jeziorach.   

Radni podkreślili, że warto zapytać włodarzy gmin, w których nie ma oficjalnych strzeżonych kąpielisk, 

o czynione kroki w poprawę tego stanu.   

 

Wszystkie materiały sesyjne zostały pozytywnie zaopiniowane przez obecnych członków Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji. 
 

Członkowie Komisji BiK przyjęli protokół nr 9 z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  

 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

Brak 

 

  
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


