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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 11/2022 w dniu 22.06.2022 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17:50 
 

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 obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. ---  

 

2. ---  

 

3. ---  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Ewa Szczepaniak- Skarbnik Powiatu.   

 

5. Robert Skrzelewski – Prezes Oddziału Powiatowego WOPR w Wągrowcu.  

 

6. Maciej Kusz – Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu. 

 

7. Zbigniew Dziwulski – Komendanta Powiatowy PSP w Wągrowcu. 

 

8. Paweł Gilewski – Powiatowy Inspektor Sanitarny.  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Stan bezpieczeństwa sanitarnego wód i kąpielisk. Przygotowanie WOPR, PSP, KPP do sezonu 

wakacyjnego. 

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.     
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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.  
 

Wystąpienie rozpoczął prezes WOPR, który pokrótce przedstawił zasady funkcjonowania tego 

stowarzyszenia oraz zakres świadczonych usług ratowniczych. Ratownicy wągrowieckiego WOPRu w 

sezonie letnim 2022 będą pełnić dyżury na czterech kąpieliskach tj.: nad jeziorem Durowskim, 

Kaliszańskim, Kobyleckim oraz ma jeziorze Stępuchowskim. WOPR ma podpisane porozumienia z 

każdą z gmin, która zgłosiła chęć współpracy.  

Prezes WOPR opowiedział również o dobrej praktyce współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną 

oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Przedstawiciel WOPR podkreślił, że w ostatnim czasie 10 

druhów OSP z terenu gminy Wągrowiec uzyskało Patent Sternika Motorowodnego.  

Największym problemem WOPR w Wągrowcu na chwilę obecną są ceny paliwa, które wzrosły 

dwukrotnie i otrzymane dotacje finansowe z Gminy Wągrowiec 4 tyś zł. i z Miasta Wągrowiec 3 tyś. zł. 

wystarczą na znacznie mniejszą liczbę prowadzonych działań prewencyjnych z łodzią napędzaną 

silnikiem spalinowym.  

WOPR Wągrowiec realizuje również szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego, 

którego uczestnicy zdobywają I stopień wyszkolenia z tytułem Młodszego Ratownika.  

Prezes WOPR poinformował również, że Gmina Wągrowiec zakupiła dwie łodzie, które będą 

stacjonować na jeziorach: Kaliszańskim i Kobyleckim.  

Na zakończenie przedstawiciel WOPR przedstawił najbardziej pilne potrzeby zakupowe, z który są zakup 

zestawu medycznego PSP R1 oraz automatycznego defibrylatora AED.  

 

O przygotowaniach Policji do sezonu letniego opowiedział Komendant Powiatowy Policji, który na 

wstępie poinformował, że z początkiem lata ruszyły patrole rowerowe policjantów oraz wspólne patrole 

wodne na jeziorach, które realizowane są we współpracy z WOPRem. Przy tej okazji komendant 

poinformował, że czterech funkcjonariuszy z tutejszej komendy posiada uprawnienia do prowadzenia 

łodzi motorowodnych. Komendant Kusz poinformował również, że jest po rozmowach z komendantem 

Posterunku Wodnego z Poznaniu, który zaoferował wsparcie na jeziorze funkcjonariuszy na skuterach 

wodnych.  

Przedstawiciel Policji poinformował, że do dnia posiedzenia Komisji do wągrowieckiej jednostki nie 

wpłynęło żadne zgłoszenie organizacji obozu dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu wągrowieckiego.  

 

Do sezonu letniego przygotowują się również strażacy z Komendy Powiatowej PSP i jednostek OSP   

z terenu powiatu o czym informował st. bryg. Zbigniew Dziwulski. Od początku czerwca strażacy 

sprawdzają jeziora pod kątem możliwości wodowania łodzi ratowniczej na wypadek powstania 

zagrożenia. Komendant PSP poinformował również, że w ostatnim tygodniu czerwca zaplanowane są 

ćwiczenia zgrywające dla JRG Wągrowiec, OSP Skoki, OSP Wągrowiec oraz OSP Gołańcz, są to 

jednostki z terenu powiatu wyznaczone do działań wodnych w zakresie podstawowym. Komendant 

poinformował, że do komendy wpłynęło 7 wniosków o opinię dla obiektów, w których organizowane 

mają być obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. W pięciu przypadkach wystawiono opinie pozytywne, 

dwa kolejne obiekty są w trakcie kontroli.  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu również prowadzi przygotowani do sezonu 

letniego. W pierwszej fazie podjętych działań pracownicy wągrowieckiego SANEPIDu badają jakość 

wody zgłoszonych kąpielisk. Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił bardzo dobry wynik badania 
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wody w j. Durowskim jednak zaznaczył, że może dojść tam do pojawienia się sinic przez co istnieje 

ryzyko zamknięci czasowego kąpieliska.  Na pozostałych kąpieliskach zostały wyznaczone terminy 

badania jakości wody.  

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zapowiedział, że wspólnie z podległymi 

pracownikami będą prowadzić kontrole infrastruktury gastronomicznej przy plażach, a kontrole te będą 

odbywać się w różnych godzinach zarówno rano jak i wieczorem.  

 

3. Skarbnik Powiatu pani Ewa Szczepaniak omówiła projekty uchwał dotyczące zmiany uchwały 

budżetowej na 2022 rok oraz uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2022- 2045.  

 

 

Obecni członkowie Komisji przyjęli protokoły nr  9/2022 i 10/2022 z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa 

i Komunikacji.         

Członkowie Komisji BiK materiały sesyjne zaopiniowali pozytywnie. 

 

 

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 

 

……………………………………… 
 


