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Protokół z posiedzenia zdalnego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 12/2021 w dniu 15.09.2021 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 

nieobecna  

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. Krystyna Urbańska  

 

2. Tomasz Kranc 

 

3. --- 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Barbara Kasprzak-Jaruga – przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

 

5. Grzegorz Ziółkowski, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

 

6. st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu 

 

7. podinsp. Mikołaj Szydzik – Zastępca Komendanta Policji w Wągrowcu  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji. 

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.  
 

Omawianie tematów związanych z bezpieczeństwem w okresie letnim rozpoczęła pani Barbara 

Kasprzak-Jaruga reprezentująca Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu. 

Pracownica sanepidu przedstawiła szczegółową ocenę stanu sanitarnego miejscowości, obiektów i tras 

turystycznych w sezonie letnim 2021 na terenie powiatu wągrowieckiego. Szczegółowy zapis tego 

tematu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).  

 

W kolejnej części posiedzenia głos zabrał prezes WOPR pan Grzegorz Ziółkowski, który zreferował 

zadania i obowiązki ratowników w okresie letnim. Ratownicy WOPR działali łącznie na czterech 

kąpieliskach, na jeziorze: Durowskim, Kobyleckim, Kaliszańskim i Stępuchowskim. Na tym ostatnim 

jeziorze ratownicy pełnili dyżury tylko w weekendy, ze względu na braki kadrowe ratowników, którzy 

oczekiwali znacznie wyższej stawki godzinowej niż ta zaproponowana przez samorząd gminny.  

Radna Halina Sobota zaapelowała do przedstawiciela WOPR, żeby przy planowaniu dyżurów 

ratowników wydłużyć czas przebywania ratowników na strzeżonych kąpieliskach.  

Reasumując swoje wystąpienie pan Grzegorz Ziółkowki-WOPR ocenił, że sezon letni 2021 był 

stosunkowo bezpieczny porównując z latami wcześniejszymi.  

 

Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu st., bryg. Zbigniew Dziwulski przytoczył kilka statystyk 

strażackich porównując tegoroczne działania z ubiegłorocznymi. I tak w okresie letnim straż pożarna na 

terenie powiatu odnotowała: 12 pożarów upraw rolnych, 5 pożarów maszyn rolniczych i 3 pożary stogów.    

W okresie letnim straż pożarna odnotowała dwa zdarzenia na jeziorach Włóknińskim i Durowskim, które 

na szczęście okazały się alarmami fałszywymi w dobrej wierze. Straż pożarna prowadziła również nadzór 

nad obozem harcerskim zorganizowanym na bazie Ośrodka Harcerskiego „Pajęczyna” w Rościnnie. 

Komendant Powiatowy PSP podkreślił, że dwa razy przeprowadzono zapobiegawczą ewakuację 

najmłodszych obozowiczów do świetlicy wiejskiej w Rościnnie, ze względu na wydane przez IMiGW 

ostrzeżenia o pogarszających się warunkach atmosferycznych.  

Państwowa Straż Pożarna jak i Ochotnicze Straże Pożarne prowadziły akje prewencyjno-edukacyjne  

na półkoloniach, obozowiskach. 

  

Podsumowując temat letniego bezpieczeństwa głos zabrał zastępca Komendanta Policji w Wągrowcu, 

który omówił zakres realizowanych czynności przez funkcjonariuszy Policji. Policjanci w okresie letnim 

wykonali 779 slużb patrolowych zewnętrznych z tego 15 służb patrolowych na rowerach w miejscach, 

gdzie patrolowanie tradycyjnym radiowozem jest ograniczone lub też niemożliwe. Funkcjonariusze 

Policji prowadzili tez wspólne patrole na wodzie z ratownikami WOPR przy wsparciu kolegów,  

z Komisariatu Wodnego Policji z Poznania, którzy dysponowali skuterami wodnymi.  

424 razy policjanci patrolowali kąpieliska na terenie powiatu wągrowieckiego. W trakcie patroli 

funkcjonariusze ujawniali drobne wykroczenia, które dotyczyły głównie spożywania alkoholu oraz 

zakłócania spokoju wypoczywających nad wodą.  
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji odniósł się również do statystyk drogowych z okresu 

letniego, gdzie warto podkreślić, że nie odnotowano żadnego przypadku śmiertelnego w wyniku 

zdarzenia drogowego. Spadła też liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.  

 

Podsumowując, obecni przedstawiciele służb, inspekcji i straży wspólnie podkreślili, że miniony czas  

w okresie letnim był bezpieczniejszy i wymagający mniej interwencji niż w roku ubiegłym.    

 

Na zakończenie członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji sformułowali wniosek do Zarządu 

Powiatu Wągrowieckiego, którego treść została zapisana w ostatnim punkcie niniejszego protokołu  

w punkcie: Wnioski 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  

 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

BRAK 
 

 
 

Wnioski 
 

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji wnioskuje o wystąpienie do właścicieli gruntów oraz stref 

brzegowych jezior o wyznaczenie miejsc dojazdu oraz do bezpiecznego i szybkiego wodowania łodzi 

patrolowo – ratowniczych. Związane jest to z brakiem miejsc lub słabym dostępem do wodowania 

jednostek pływających. 

 

 

  
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


