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       Wągrowiec, 10.01.2022 r. 

 

STAROSTA WĄGROWIECKI 

           ZK.5511.1.2022.1 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

przy Staroście Wągrowieckim w 2021 roku 

 

Dbanie o bezpieczeństwo i porządek to bardzo ważne zadanie dla administracji samorządu 

powiatowego. Jego wagę należy podkreślić szczególnie podczas epidemii koronawirusa, kiedy kwestie 

związane z bezpieczeństwem znalazły się w centrum uwagi wszystkich.  

Potrzeba bezpieczeństwa znajduje się bardzo wysoko w ogólnej hierarchii potrzeb ludzkich 

wyszczególnianych przez psychologów. Jej zaspokojenie jest niezwykle ważne i znajduje poczesne 

miejsce w działaniach samorządu. 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest organem doradczym starosty. Stanowi ona 

płaszczyznę koordynacji wysiłków na rzecz polepszenia stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie. 

Dokonuje się tam wymiana doświadczeń i informacji poszczególnych służb, inspekcji i straży, 

wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku w naszym powiecie. 

Komisja analizuje wszelkie zagrożenia oraz potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszej 

lokalnej społeczności, jest też miejscem wymiany poglądów i doświadczeń, niekiedy koordynacji 

pewnych działań. 

 Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) 

w art. 38b ust. 3 nakłada na starostę obowiązek przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; jest ono następnie ogłaszane w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. Sprawozdanie opiera się na informacjach przedstawianych w różnej formie 

przez członków komisji i zaproszonych gości, jak również dyskusjach, uwagach i analizach dotyczących 

problematyki bezpieczeństwa. Opiera się na protokołach z jej posiedzeń. Pełne protokoły wraz z 

załącznikami są dostępne w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  

 

W 2021 roku Komisja odbyła trzy posiedzenia. 

 

Pierwsza komisja odbyła się 23 czerwca 2021 r. Temat wiodący spotkania brzmiał: „Przygotowania 

do sezonu letniego 2021 r.” 
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Podczas spotkania prezentację „Stan bezpieczeństwa w powiecie wągrowieckim w opinii 

mieszkańców – na podstawie badań ankietowych” przedstawił Dariusz Stoll, kierownik Biura 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Przedstawione 

dane pokrywały się zasadniczo z informacjami posiadanymi przez policję i inne służby. Działania 

służb, inspekcji i straży, jak również wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa 

i porządku w naszym powiecie ankietowani mieszkańcy generalnie ocenili dobrze lub nawet bardzo 

dobrze. (Prezentacja pt. „Stan bezpieczeństwa w powiecie wągrowieckiej w opinii mieszkańców - na 

podstawie badań ankietowych”  znajduje się w złączeniu do protokołu z komisji). Nie znaczy to 

oczywiście, że działania odpowiednich służb, szczególnie policji, nie powinny być zintensyfikowane, a 

zagrożenia jak najszybciej i skutecznie likwidowane. Szczególnie dotyczy to miejsc wskazywanych 

przez ankietowanych respondentów jako szczególnie niebezpieczne. Miejsca te powinny być znacznie 

intensywniej i dokładniej sprawdzane przez patrole policji a zakłócający spokój i porządek oraz 

naruszający prawo napominani lub karani – zgodnie z uznaniem policji. Priorytetem musi być tu 

dobro mieszkańców oraz przestrzeganie prawa. 

Ankietowani w wybranych miejscowościach wskazywali między innymi na najbardziej 

niebezpieczne miejsca ich zdaniem i podawali powody swoich typowań.  

Dla przykładu w Wągrowcu mieszkańcy wskazali następujące miejsca i uzasadnienia: 

• tereny przy Jeziorze Durowskim (plaża, amfiteatr, promenada) są częstym miejscem 

spożywania alkoholu przez osoby dorosłe i młodzież. 

• tereny przy rzece Wełnie (cmentarz, okolice torów kolejowych) – spożywanie alkoholu przez 

dorosłych i osoby nieletnie, 

• okolice skrzyżowania rzek – spożywanie alkoholu przez dorosłych i osoby nieletnie, 

• Park 600-lecia – spożywanie alkoholu przez osoby dorosłe i nieletnie, 

• okolice dworca PKP – spożywanie alkoholu przez dorosłych i osoby nieletnie, 

• rynek – tamtejsze ławki często są zajmowane przez ludzi bezdomnych i z marginesu 

społecznego. 

Mieszkańcy Damasławka podali następujące miejsca: 

• ul. Kolejowa – brak oświetlenia i zły stan nawierzchni drogi, 

• przejście na pasach na skrzyżowaniu ul. Żnińskiej z ul. Długą, 

• główne ulice Damasławka (Żnińska, Kcyńska, Janowiecka, Wągrowiecka) – częste 

przekroczenia prędkości. 

W Wapnie najczęściej wskazywano: 

• teren przed szkolą przy ul. Solnej – zagrożenia geologiczne, 
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• tereny kopalni przy ul. Solnej – również zagrożeni geologiczne, 

• teren nieczynnego dworca PKP – częste spożywanie alkoholu przez osoby dorosłe, nadto 

zagrożenia budowlane, 

• teren nieczynnej dyskoteki Viva – spożywanie alkoholu przez młodzież, zagrożenie 

budowlane (odpadające elementy dekoracyjne budynku), 

• okolice sklepu spożywczego na ul. Solnej – libacje alkoholowe. 

Mieszkańcy Mieściska wskazywali na: 

• droga do Budziejewka – fatalna nawierzchnia prowadząca do wielu wypadków, 

• teren Placu Powstańców Wlkp. – spożywanie alkoholu przez nieletnich, 

• Park św. Huberta – bójki i libacje alkoholowe nieletnich, 

• ul. Wągrowiecka – jazda z nadmierną prędkością. 

Dla mieszkańców Skoków natomiast niebezpiecznymi miejscami są: 

• ul Antoniewska – częste przekraczanie dozwolonej prędkości, 

• ul. Dworcowa i dworzec PKP – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, bójki i pobicia. 

Na obszarze miasta Gołańczy ankietowani wskazywali następujące miejsca: 

• dworzec PKP – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, częste kradzieże i pobicia, 

• ul. Margonińska – przekraczanie dozwolonej prędkości. 

 

 Podczas spotkania poruszano również problem występujący z częstym naruszaniem art. 51 

k.w., który mówi o zakłócaniu porządku i spokoju publicznego, spoczynku nocnego itd. poprzez 

krzyki, hałasy, inne wybryki itp. Naruszenia te występują przez cały rok, jednak szczególnie uciążliwe 

wydają się być w sezonie letnim. Proszono przedstawiciela policji o zwracanie baczniejszej uwagi na 

wykroczenia tego rodzaju. 

 Bezpieczeństwo na wodzie w związku z nadchodzącym sezonem letnim omówił Prezes 

WOPR. w Wągrowcu Grzegorz Ziółkowski. Zabezpieczenie imprez, zapewnienie porządku, ładu i 

bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu prezentował Komendant  Powiatowy Policji  w 

Wągrowcu insp.  Maciej Kusz. Mówił on również o funkcjonowaniu mapy zagrożeń, która cały czas 

jest do dyspozycji mieszkańców.  

Paweł Gilewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, przekazał 

informację, że Sanepid sprawdził jakość wody na dwóch kąpieliskach przy Jeziorach Durowskim i 

Stępuchowskim -  na plaży w Kozielsku, badania te wypadły pomyślnie. Mówił też mi.in. o 

weekendowych kontrolach lokali gastronomicznych, punktach sprzedaży żywności itp. w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Wystosował na ręce przedstawiciela WOPR. apel do 

ratowników, aby zgłaszali przypadki problemów sanitarnych na kąpieliskach do właściwych terenowo 



str. 4 
 

władz gminnych. Poinformował ponadto o 34 przypadkach zorganizowanego wypoczynku w naszym 

powiecie. 

 Przedstawiciel straży pożarnej Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Zbigniew Dziwulski 

przedstawił pokrótce przygotowania straży pożarnej do sezonu letniego. Były spotkania z młodzieżą 

na terenie komendy w sprawie bezpieczeństwa nad wodą. Rozpoznano też miejsca wodowania na 

terenie jezior powiatu. Przeprowadzono szkolenia z zakresu ratownictwa oraz szkolenia z druhami i 

ratownikami na temat bezpieczeństwa. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii pani Elżbieta Misiek poinformowała, że ptasia grypa obecnie 

jest w odwrocie, natomiast ciągle groźny jest ASF (afrykański pomór świń). Mówiła też szczegółowo o 

zasadach odstrzału sanitarnego dzików. 

Na końcu spotkania starosta Tomasz Kranc podziękował wszystkim pracownikom służb, 

inspekcji i straży z naszego powiatu za ofiarną pracę podczas epidemii koronawirusa Covid-19.  

 

Druga komisja odbyła się 21 października 2021 r. Temat wiodący spotkania brzmiał: „Problematyka 

uzależnień a bezpieczeństwo ”.  

 

Głównym punktem spotkania było przedstawienie prezentacji  pt. „Problem uzależnień w powiecie 

wągrowieckim”. Przedstawił ją pan Jakub Kaczmarek reprezentujący Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne w Wągrowcu. Prelegent wyjaśnił na wstępie czym jest 

uzależnienie. Następnie omówił przyczyny i skutki uzależnień. Wskazał, na tle innych narodowości, na 

wysoki procent Polaków (w wieku 15-64 lata) używających alkoholu w skali rocznej: w skali jednego 

roku alkoholu używa ok. 79,9% Polaków, co lokuje nas w ścisłej czołówce narodów europejskich. Do 

2050 r. z powodu chorób i urazów spowodowanych piciem alkoholu średnia długość życia skróci się u 

nas o 1,6 roku. Jeśli chodzi o narkotyki, to w ubiegłym roku używało ich 5,4% Polaków w tym samym 

przedziale wiekowym. Liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków wyniosła w 2018 r. 199 

przypadków. Z przedstawionych danych odnośnie wiedzy nt. dopalaczy w jednej z badanych szkół 

powiatowych wynikało, że dużą wiedzę deklarowali rodzice i nauczyciele, natomiast znacznie 

mniejszą uczniowie. Przy czym chęć poszerzania tej wiedzy deklarowali głównie rodzice i uczniowie, 

mniej nauczyciele. Pomimo jednak takich deklaracji, rzeczywista chęć poszerzania wiedzy na temat 

narkotyków, dopalaczy itp. u rodziców jest bardzo mała, o czym świadczą osobiste kontakty i 

doświadczenia prelegenta. (Prezentacja w załączeniu do protokołu z komisji). 

 W trakcie dyskusji okazało się, że wągrowiecka policja, według informacji komendanta, 

dopiero od niedawna posiada urządzenie do badania na zawartość narkotyków w organizmie, które 

znajduje się w komendzie w Wągrowcu. Oznacza to, że podejrzany musi być przywieziony na 

komendę celem dokonania badań. Policjanci nie posiadają testów, które umożliwiałyby robienie 
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testów na zawartość narkotyków w terenie. Trudno uznać tę sytuację za sprzyjającą zwalczaniu 

narkotyków. Już po posiedzeniu komisji wągrowiecka policja otrzymała kilkadziesiąt sztuk testów 

narkotykowych. 

Komendant  Powiatowy Policji  w Wągrowcu insp.  Maciej Kusz.  przedstawiał problematykę 

funkcjonowania mapy zagrożeń w naszym powiecie (okres lipiec - sierpień 2021), która cały czas jest 

do dyspozycji mieszkańców (dane w załączeniu do protokołu z komisji). W tym okresie naniesiono 

382 zagrożenia - 156 z zakresu prewencji i 226 z zakresu ruchu drogowego. 

Następnie Komendant przedstawił informacje odnośnie bezpieczeństwa w naszym powiecie 

w czasie wakacji. Informacje dotyczyły: profilaktyki bezpieczeństwa w czasie wakacji, służb 

zewnętrznych w czasie wakacji oraz efektywności pracy policjantów prewencji (dane w załączeniu do 

protokołu z komisji). 

Paweł Gilewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, przekazał 

informację, że nadzorem objęto 4 plaże i kąpieliska funkcjonujące na terenie naszego powiatu, tj. 

kąpielisko miejskie w Wągrowcu, kąpieliska gminne w Kobylcu i Kamienicy oraz kąpielisko gminne w 

Kozielsku. Kontrolowano dostęp do toalet, wyposażenie w kosze na śmieci oraz inną niezbędną 

infrastrukturę. Stan sanitarny wszystkich kąpielisk nie budził zastrzeżeń. Na wyróżnienie zasługuje 

kąpielisko w Kozielsku, które jest wyjątkowo dobrze utrzymywane pod względem sanitarnym. 

Inspektor Gilewski przedstawił również temat: „Ocena stanu sanitarnego miejscowości, 

obiektów i tras turystycznych w sezonie letnim 2021 r. na terenie powiatu wągrowieckiego”. Stan 

sanitarno-porządkowy miejscowości i tras w sezonie ocenił jako dobry. Zauważył też, że estetyka oraz 

stan sanitarno-techniczny tras turystycznych oraz miejscowości są coraz lepsze. 

Na terenie działalności wągrowieckiego Sanepidu nie stwierdzono obiektów o złym stanie 

sanitarno-higienicznym. Przygotowanie do sezonu letniego było dobre. Nie wykazano żadnych 

zagrożeń pod względem bezpieczeństwa. Przestrzegano wszelkich obostrzeń związanych z 

wytycznymi odnośnie Covid-19. 

 W trakcie wakacji w bazie elektronicznej wypoczynku umieszczono 68 zgłoszeń turnusów 

wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu wągrowieckiego. Wypoczynek był organizowany 

zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Kontroli poddano 20 turnusów. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarnego oraz technicznego. Do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu nie wpłynęły żadne prośby o interwencję i zażalenia w sprawie 

wypoczynku młodzieży. 

Odnośnie higieny żywności i żywienia Sanepid przeprowadził w okresie wakacyjnym kontrole 

w obiektach żywienia zbiorowego i miejscach obrotu żywnością w dni wolne od pracy, tj. soboty i 

niedziele. Były one prowadzone od 19.06.2021 r. do 12.09.2021 r. Skontrolowano 36 obiektów. W 
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jednym stwierdzono nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej, zastosowano postępowanie 

represyjne. 

 Przedstawiciel straży pożarnej, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Zbigniew Dziwulski, 

przedstawił sprawozdanie z działalności straży pożarnej w sezonie letnim od czerwca do sierpnia 

2021 r. W okresie tym odnotowano 401 zdarzeń, o 40 więcej niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego. W tym było 5  pożarów zbóż na polach, 5 pożarów maszyn rolniczych, sterty i stogi zboża – 

3 pożary, obiekty mieszkalne – 7 pożarów. Na akwenach wodnych przeprowadzono 2 działania – nie 

było ofiar śmiertelnych. Odnotowano 23 zdarzenia drogowe (w roku ubiegłym 30), w wyniku których 

ranne zostały 23 osoby, śmierć poniosły 4 osoby. Straż brała udział w usuwaniu skutków silnych 

wiatrów – 36 razy oraz opadów atmosferycznych – 15 razy. 

 W zakresie działań prewencyjnych przeprowadzano inspekcje obozów dla dzieci i młodzieży, 

przeprowadzano pogadanki nt. bezpieczeństwa. Dwa razy uruchomiono procedury bezpieczeństwa 

(przeniesiono dzieci i młodzież do obiektów zapasowych). W sumie działaniami tymi objęto ok. 300 

osób. 21 lipca wespół z wągrowieckim WOPR-em oraz policją straż pożarna przeprowadziła pokazy 

ratownictwa wodnego. 

 Powiatowy Lekarz Weterynarii pani Elżbieta Misiek poinformowała, że ptasia grypa była 

groźna w kraju wiosną, ostatni przypadek odnotowano w sierpniu. W okresie od początku roku do 

sierpnia stwierdzono 339 ognisk u drobiu domowego oraz 90 przypadków choroby u ptaków dzikich. 

W Wielkopolsce było 91 ognisk choroby u drobiu. W naszym powiecie stwierdzono HPA u łabędzi w 

Bracholinie (10.03.2021 r.).  

Cały czas groźny jest ASF (afrykański pomór świń). W Polsce było 113 ognisk u świń i 2237 

przypadków u dzików. W Wielkopolsce stwierdzono 9 ognisk u świń. W naszym powiecie od 

października 2020 r. 3 gminy są w strefie ochronnej: Gmina Wągrowiec, Gmina Skoki oraz Gmina 

Mieścisko. Obowiązują tam zaostrzone wymogi bioasekuracyjne (szczegóły w złącznikach do 

protokołu z komisji). 

Bezpieczeństwo na wodzie w minionym sezonie letnim omówił Prezes WOPR. w Wągrowcu 

Grzegorz Ziółkowski. Przekazał on następujące informacje: na Jeziorze Durowskim na plaży była 4 

osobowa obsada ratowników dyżurująca w godz. 10.00 – 18.00. Dyżury były pełnione w dniach 15 

czerwca – 30 sierpnia. Na plaży gminnej na Jeziorze Kobyleckim dyżurowała 3 osobowa obsada 

ratowników, w godzinach 10.00 – 18.00, w dniach 1 lipca do 30 sierpnia. Na plaży gminnej przy 

Jeziorze Kaliszańskim dyżurowała 3 osobowa obsada ratowników w godzinach 10.00 – 18.00, w 

dniach 1 lipca – 30 sierpnia. 

W sezonie prowadzone były patrole łodziami motorowymi na akwenach: Jezioro Durowskie, 

Jezioro Kaliszańskie, Jezioro Kobyleckie. Na Jeziorze Durowskim patrole prowadzili wspólnie 

ratownicy WOPR. i funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu. W trakcie 
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patroli kontrolowany był sprzęt wodny: łodzie, kajaki, rowery wodne, łodzie motorowe. Sprawdzano 

również, czy osoby korzystające ze sprzętu wodnego nie są pod wpływem alkoholu, czy łodzie 

motorowe mają odpowiednie dopuszczenia, przeprowadzano także kontrole uprawnień sternika. 

Ponadto sprawdzano sprzęt ratunkowy, w jaki powinien być wyposażony sprzęt pływający. 

Sezon letni zakończył się bez żadnych poważnych zdarzeń na wodzie i na kąpieliskach. 

  

Trzecia komisja odbyła się 18 listopada 2021 r. Temat wiodący spotkania brzmiał: „Sytuacja 

epidemiczna w naszym powiecie w  związku z IV falą pandemii ”.  

 

Paweł Gilewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, przekazał informacje za 

kierowaną przez siebie jednostkę. Do niedawna, jak wtedy mówił, ilość zakażeń w naszym powiecie 

wynosiła kilka, kilkanaście osób, jednak zaczęła ona od tygodnia wzrastać do ponad trzydziestu, 

czterdziestu dziennie. W ślad za tym zaczęła poważnie wzrastać ilość osób przebywających na 

kwarantannie – od ok. 100 do ponad 400 dziennie. W znacznej mierze jest to wynik przebywania na 

kwarantannie uczniów szkół, ponieważ pojawienie się zakażenia u ucznia danej klasy oznacza często 

wysłanie na kwarantannę uczniów i nauczycieli niezaszczepionych, którzy mieli z nim kontakt. 

Zjawisko to dotyczy praktycznie wszystkich szkół z terenu naszego powiatu. 

 Inspektor Gilewski zwrócił uwagę na problemy z utrzymywaniem dyscypliny społecznej 

związanej z obostrzeniami dotyczącymi pandemii. Wiele osób po prostu nie stosuje się do 

odpowiednich zaleceń: nie nosi maseczek, nie utrzymuje dystansu społecznego itd. W związku z tym 

zwrócił się do Powiatowego Komendanta Policji w Wągrowcu, obecnego na spotkaniu, o 

zintensyfikowanie działań kontrolnych i dyscyplinujących w tym zakresie. Ze swej strony zapewnił o 

działaniach podejmowanych przez Sanepid, które mają zwiększyć dyscyplinę społeczną i wymóc 

stosowanie się społeczeństwa do odpowiednich przepisów. 

 Poziom zaszczepienia mieszkańców powiatu określił jako przeciętny na tle całego kraju. 

Najwięcej zaszczepiło się dwoma dawkami szczepionki mieszkańców Wągrowca -  56%, najmniej 

mieszkańców gminy Damasławek – 46%. 

 Dyrektor szpitala pan Przemysław Bury udzielił informacji o funkcjonowaniu szpitala w 

warunkach pandemii. Szpital wągrowiecki jest nadal szpitalem I stopnia, istnieje jednak możliwość 

przekształcenia go w szpital II stopnia (covid – II poziom zabezpieczenia), czyli utworzenia oddziału 

zakaźnego, co wiąże się z koniecznością uruchomienia dodatkowej ilości łóżek. W szpitalu nie 

hospitalizuje się chorych na Covid-19, chyba że przy okazji leczenia innego schorzenia okazuje się, że 

pacjent jest zakażony. Wtedy leczy się podstawowe schorzenie i monitoruje jednocześnie zakażenie. 

Z reguły jednak pacjentów zakażonych przekazuje się do tzw. szpitali covidowych. 
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 Szpital prowadzi ponadto punkt wymazowy na potrzeby lekarzy rodzinnych. W razie potrzeby 

mógłby też prowadzić szczepienia przeciw Covidowi-19, jednak na razie nie ma takiej potrzeby. 

 Dyrektor Bury mówił też o ograniczeniach odwiedzin pacjentów. Nie istnieje możliwość 

całkowitego zakazu kontaktów pacjentów z rodzinami, wynika to z praw pacjenta, można jednak je 

ograniczyć. W szpitalu w Wągrowcu istnieje możliwość jednorazowych odwiedzin pacjenta. 

 Starosta poruszył wątek osoby, która została zabrana do szpitala z powodu stwierdzonego 

zakażenia koronawirusem, wkrótce jednak, po paru godzinach, przywieziono ją do domu wbrew woli 

rodziny, która obawiała się o zdrowie i życie tej osoby, jak również swoje własne (osoba ta ma 91 

lat!). W sprawę została zaangażowana prawdopodobnie również policja, którą wezwano by 

nakłaniała rodzinę do przyjęcia pacjentki. Dyrektor Bury udzielił obszernych wyjaśnień. To lekarz 

decyduje, co zrobić z pacjentem. Jeśli rodzina nie chce/nie może przyjąć pacjenta do domu istnieją 

instytucje, które mogą się tym zająć i zapewnić odpowiednią opiekę. W związku  z tymi wyjaśnieniami 

pozostają jednak pytania i wątpliwości: 

- Czy lekarz lub inni przedstawiciele szpitala poinformowali o tym członków rodziny pacjenta? 

- Czy rodzina została odpowiednio poinformowana o stanie zdrowia pacjenta, w jaki sposób ma się 

nim zajmować, gdzie ma się zwrócić o dalszą pomoc? 

- Czy w takiej sytuacji powinna zostać wezwana policja? Policja bowiem powinna ingerować w 

sytuacji agresji i użycia przemocy. Czy coś takiego wystąpiło w tym wypadku, czy też policja została 

wezwana bezpodstawnie? 

Należy nadmienić, że pacjent ten znalazł się po kilku dniach w szpitalu na oddziale 

covidowym w innym powiecie z powodu pogarszającego się stanu zdrowia związanego z postępem 

choroby (pogotowie ratunkowe było wzywane do niego do tego czasu jeszcze kilkukrotnie). Czy 

takiego rozwoju sytuacji nie można było przewidzieć w przypadku 91. letniej osoby? A potem mówi 

się, że pacjenci zbyt późno zgłaszają się do lekarza. Czy rzeczywiście bardzo wysoka śmiertelność w 

naszym kraju z powodu Covid-19 bierze się tylko lub głównie z tego powodu (pomijając kwestię 

szczepień oczywiście)? 

Starosta polecił dyrektorowi szpitala wypracować odpowiednie procedury, które pozwolą 

uniknąć takich przypadków w przyszłości. 

 Członkowie komisji mieli też wątpliwości, co do słuszności niepozostawania na kwarantannie 

osób zaszczepionych, które zamieszkują z osobą chorą na Covid-19. Przecież mogą one być 

nosicielami wirusa i zarażać innych. W tamtym czasie takie jednak były przepisy, dopiero później 

uległy one zmianie. (Osoba taka przebywa na kwarantannie, chyba że podda się testowi i wyjdzie 

ujemny wynik – wtedy jest zwolniona z kwarantanny). 

 Pani Karolina Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, przedstawiła dane na 

temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w naszym powiecie w warunkach IV fali 
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pandemii: 25 sierpnia odbyła się narada z dyrektorami, podczas której dyrektor Sanepidu, pan Paweł 

Gilewski, wskazywał na konieczność szczepień wśród pracowników szkół i uczniów. W MOW, SOSW, 

ZS 1, ZS 2 i I LO w Wągrowcu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła kontrole 

w miesiącu październiku. Nie stwierdzono żadnych uchybień. 

 Na razie wszystkie szkoły podlegające pod powiat wągrowiecki funkcjonują w systemie 

stacjonarnym. Za wyjątkiem klas, w których stwierdzono występowanie zakażenia koronawirusem 

uczniów, w tym wypadku klasy przeszły na tryb zdalny na czas określony w przypadku uczniów 

niezaszczepionych, reszta natomiast kontynuowała naukę stacjonarną. Pani kierownik przedstawiła 

szczegółowo w jakich szkołach, jakie klasy i w jakich terminach odbywały naukę w trybie zdalnym 

(dane te znajdują się w złączeniu do protokołu z posiedzenia komisji). 

 Starosta wyraził zaniepokojenie faktem, że znaczna część nauczycieli jeszcze się nie 

zaszczepiła. Oczywiście bywają przypadki przeciwskazań zdrowotnych do szczepienia, jednak 

generalnie brak szczepień u nauczycieli może powodować spore problemy dla szkoły. Jeśli 

niezaszczepiony nauczyciel pójdzie na kwarantannę, to trzeba go będzie zastąpić, co spowoduje 

dodatkowe koszty dla szkoły. Należy tylko mieć nadzieję, że w przyszłości nauczyciele będą mieli 

obowiązek zaszczepienia się, co usprawni pracę szkół w warunkach pandemii. 

Komendant  Powiatowy Policji  w Wągrowcu insp.  Maciej Kusz przedstawił pokrótce 

tematykę pracy policji w kontekście pandemii. Stwierdził, że ważnym zadaniem policji w tym okresie 

jest kontrola osób przebywających na kwarantannie i w izolacji. Nie wszystkie osoby podlegające 

temu obowiązkowi go wypełniają. Wobec nich stosowane są kary i pouczenia. 

 

W wyniku dyskusji podczas trwania komisji dotyczącej nieprzestrzegania zasad społecznych 

związanych z pandemią w miejscach publicznych, w szczególności obiektach handlowych, starosta 

wystąpił z zapytaniami na piśmie do Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu oraz Dyrektora 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu o przedstawienie odpowiednich danych 

odnośnie ilości kontroli w tym zakresie oraz ich efektów, tzn. ilości wystawianych mandatów, kogo 

dotyczyły, kwot, ilości mandatów nieprzyjętych (sprawy skierowane do sądu) oraz spraw umorzonych 

i oddalonych przez sądy. Treści odpowiedzi przedstawionych na piśmie przedstawiają się 

następująco: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu poinformował, że pracownicy 

kierowanej przez niego instytucji podczas wykonywania rutynowych kontroli dodatkowo sprawdzali, 

czy w kontrolowanych obiektach przestrzega się nakazu zakrywania ust i nosa przez personel, czy są 

zapewnione właściwe płyny dezynfekcyjne oraz przestrzega się dystansu społecznego. Ponadto 

przeprowadzano specjalne kontrole pod tym względem w obiektach handlowych, usługowych, 

zakładach gastronomicznych oraz na stacjach paliw. 
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Łącznie przeprowadzono 465 kontroli, w rozbiciu na miesiące: styczeń – 86, luty – 24, marzec 

– 27, kwiecień – 28, maj – 6, czerwiec – 9, lipiec – 3, sierpień – 26, wrzesień 11, październik – 21, 

listopad 224. 

W ich wyniku nałożono 94 mandaty na pracowników i właścicieli obiektów. Łączna kwota 

tych mandatów to 6.250 zł. Nałożono ponadto 2 administracyjne kary pieniężne na łączną kwotę 

20.000 zł – za nieprzestrzeganie nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Średnia 

wysokość nałożonych mandatów karnych wyniosła 66 zł. 

Wszystkie nałożone mandaty zostały przyjęte przez osoby ukarane, spraw o ukaranie do sądu 

nie kierowano. 

Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu poinformował, że kontrole w placówkach 

handlowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sprawie przestrzegania przepisów w związku z 

pandemią Covid-19 prowadzone są przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz obchodową 

(dzielnicowi) a także przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu. 

Ponadto policjanci realizują to zadanie podczas pełnienia służb zewnętrznych. Z uwagi na fakt, że są 

one prowadzone w systemie ciągłym w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu nie prowadzi się 

statystyk w powyższym zakresie. 

Jedyną czynnością podlegającą ewidencjonowaniu jest prowadzenie przez policyjnych 

oskarżycieli publicznych spraw o wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem restrykcji 

pandemicznych. W 2021 r. do początku grudnia przedstawiało się to następująco: 

• 81 czynności wyjaśniających w związku z niestosowaniem się do obowiązku zakrywania ust i 

nosa, 

• 59 wniosków o ukaranie skierowanych do Sadu Rejonowego w Wągrowcu, w tym: 

- 38 spraw zakończonych wyrokiem skazującym, 

- 0 wyroków uniewinniających, 

- 20 odmów wszczęcia postepowania, 

- 1 wniosek o umorzenie. 

• 16 osób ukarano mandatami karnymi, 

• 3 razy odstąpiono od ukarania z innych przyczyn wyłączających ściganie. 

 

Funkcjonowanie służb, inspekcji i straży, wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za stan 

bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego powiatu można uznać za dobre, z pewnymi 

zastrzeżeniami, o których była mowa w treści sprawozdania. Nigdy też nie jest tak, by nasza praca 

była doskonała. Wszyscy dokładamy starań, by była ona coraz lepsza. Komisja w ciągu minionego 

roku starała się zwracać uwagę na różne aspekty związane z bezpieczeństwem i porządkiem i w miarę 
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możności podnosić kwestie pewnych niedociągnięć. Wszystko to po to, by jeszcze bardziej usprawnić 

pracę służb, inspekcji i straży i wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy oczekują ładu, 

porządku, przestrzegania prawa i jak największej sprawności i skuteczności w działaniu służb. Za 

dotychczasowe działania i dobrą pracę wszystkim przedstawicielom podmiotów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo i porządek w naszym powiecie serdecznie dziękujemy. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ubiegłym roku pracowała w następującym składzie: 

1)   Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki, Przewodniczący Komisji. 

2)   Iwona Tyll - radna delegowana przez Radę Powiatu Wągrowieckiego. 

3)   Grzegorz Bałdyga - radny delegowany przez Radę Powiatu Wągrowieckiego. 

4)   Mikołaj Szydzik – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w 

Wągrowcu. 

5)   Piotr Kossmann - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego 

 Policji w Wągrowcu. 

6)   Andrzej Woźnicki - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 

 Straży Pożarnych RP w Wągrowcu. 

7)   Grzegorz Ziółkowski - Prezes Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego 

 Pogotowia Ratunkowego w Wągrowcu. 

W pracach Komisji uczestniczyła Prokurator Rejonowy Renata Bocheńska–Bejnarowicz, 

wskazana do pracy w Komisji przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.  

Dodatkowo udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym brały 

następujące osoby: 

1)   Adam Glapiak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu. 

2)   Paweł Gilewski - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. 

3)  Zbigniew Dziwulski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Wągrowcu. 

4)   Elżbieta Misiek - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu. 

5)   dr Przemysław Bury - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu. 

6)   dr Dariusz Stoll – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu. 

7)   Robert Torz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.  

 

                                                                                                            Starosta Wągrowiecki 

                                                                                                             _____________________ 

                                                                                          /Tomasz Kranc/ 


