
1 

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 13/2022 w dniu 14.09.2022 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17:40 
 

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 nieobecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Krystyna Urbańska  

 

2. Wiesław Ewertowski  

 

3. ---  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

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

 

5. Maciej Kusz – Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu. 

 

6. Zbigniew Dziwulski – Komendanta Powiatowy PSP 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.  
 

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji rozpoczął Komendanta 

Powiatowy PSP w Wągrowcu przedstawiając na wstępie dane statystyczne dotyczące udziału jednostek 

ochrony przeciwpożarowej w likwidowaniu pożarów i miejscowych zagrożeń (załącznik nr 1). 

Komendanta Straży Pożarnej przedstawił również statystykę porównawczą z rokiem ubiegłym. Jeżeli 

chodzi o pożary to liczba była porównywalna, a nawet troszeczkę mniejsza jak w 2021 roku, 

przedstawiciel straży zaznaczył, że w okresie żniw doszło do jednego poważnego pożaru na terenie 

gminy Wapno, gdzie spaleniu uległo łącznie 21h zboża i ścierniska. W kategorii miejscowych zagrożeń 

widać znaczący wzrost interwencji, ale wyjaśniając Komendant podkreślił, że wpływ na to miały 

wydarzenia z pierwszych dnia lipca, gdzie nad powiatem wągrowieckim doszło do groźnych zdarzeń 

atmosferycznych, których usuwanie trwało blisko tydzień.  

Strażacy prowadzili dwa razy działania na akwenach tj. j. Kobyleckim i Karolewskim, na którym  

to strażacy wyciągali topielca.  

Komendant Powiatowy PSP oraz Komendant Powiatowy Policji poinformowali, że funkcjonariusze 

straży pożarnej oraz policji realizowali wspólne patrole na wodzie, które miały charakter prewencyjno 

zapobiegawczy. Wspólnych patroli wodnych udało się zrealizować w okresie wakacyjnym 18.  

 

Podsumowanie okresu wakacyjnego, którego dokonał przedstawiciel KP Policji są tożsame z danymi, 

które przedstawił przedstawiciel KP PSP. Dodatkowo poinformował, że w okresie letnim udało  

się zrealizować 4 patrole na skuterach wodnych przedstawicieli Komisariatu Wodnego Policji z Poznania. 

W okresie wakacyjnym zdarzają się nadal kierowcy, którzy wsiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu  

i innych środków odurzających. Komendant Policji poinformował, że w okresie letnim udało  

się namierzyć osoby nieletnie, które na terenie gminy Mieścisko dokonywały podpaleń upraw rolnych 

oraz nieużytków.  

 

Wągrowiecki WOPR miniony okres wakacyjny uważa, za dość bezpieczny bez wybryków chuligańskich. 

Na jeziorach nie doszło do poważniejszych sytuacji, które zagrażałby zdrowiu i życiu ludzkiemu.  

W dwóch przypadkach doszło do wtargnięcia osób postronnych na stanicę ratowniczą w Kobylcu.  

W minionym okresie letnim nie doszło do uszkodzenia żadnego sprzętu będącego na wyposażeniu 

WOPR.  

Prezes WOPR podkreślił, że stawiają na wyszkolenie nowych młodych ratowników, i tak w okresie 

letnim 4 osoby ukończyły kurs starszego ratownika wodnego oraz grupa młodsza ukończyła kurs 

młodszego ratownika.  

 

Na zakończenie przedstawiciele obecnych na posiedzeniu Komisji służb stwierdzili, że miniony sezon 

letni był sezonem bezpiecznym. Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa mogły mieć również 

prowadzone akcje prewencyjne dla uczestników kolonii letnich jak i osób dorosłych korzystających  

z letnich dobrodziejstw natury.   

 

Członkowie Komisji BiK podczas posiedzenia wypracowali wspólny wniosek, który został zapisany  

w osobnym punkcie.  

 

Obecni członkowie Komisji przyjęli protokoły nr  11/2022 i 12/2022 z posiedzeń Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji.         
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4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  

 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

BRAK 
 

 
 

Wnioski 
 

Wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji o ujęcie w budżecie na 2023 roku środków 

finansowych na zakup, przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego powiatu wągrowieckiego, 

zestawu medycznego PSP R1 oraz defibrylatora AED na wyposażenie łodzi ratowniczej Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) z Wągrowca.  

 

  
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


