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 Wągrowiec, 10.01.2023 r. 

 

STAROSTA WĄGROWIECKI 

ZK.5511.1.2023.1 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

(przy Staroście Wągrowieckim) w 2022 roku 

 

Bezpieczeństwo i porządek to bardzo ważny problem dla wszystkich, wyznacza on również 

znaczną część działań samorządu powiatowego. W ubiegłym roku zagadnienia 

bezpieczeństwa były zdominowane przez wojnę na Ukrainie i problemy z tym związane, 

przed wszystkim problem uchodźców, wyznaczenie i przygotowania miejsc ich pobytu oraz 

wyznaczenia budowli ochronnych oraz ukryć dla doraźnego przygotowania. 

Potrzeba bezpieczeństwa znajduje się bardzo wysoko w ogólnej hierarchii potrzeb 

ludzkich wyszczególnianych przez psychologów. Zagadnienia bezpieczeństwa zajmują 

poczesne miejsce w życiu każdego człowieka i każdej społeczności, szczególnie w sytuacji 

zagrożeń, które pojawiły się w dobie obecnej, związanych z epidemią koronawirusa oraz 

wojną toczoną za granicami naszego państwa, których skutki wszyscy odczuwamy. 

 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 2022 r. poz. 

1526) 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 
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Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Przy sporządzaniu sprawozdania wykorzystano 

także materiały pisemne dostarczone przez prelegentów. 

 

W 2022 roku Komisja odbyła trzy posiedzenia. 

 

Pierwsze spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się dnia 9 

marca 2022 roku, zdominowane było przez sprawy związane z konfliktem zbrojnym na 

Ukrainie oraz kwestie związane z uchodźcami z tego kraju, którzy masowo zaczęli przybywać 

do naszego państwa.  

 Starosta przedstawił Zarządzenie Starosty Wągrowieckiego w sprawie powołania 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję lat 2022 – 2025, przedstawił również skład 

Komisji oraz pokrótce jej zadania. 

 Dr Lesław Pilc, członek Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP oddział Wągrowiec 

„Niezłomni”, zaprezentował inicjatywę budowy strzelnicy na terenie powiatu 

wągrowieckiego. Jako miejsce jej lokalizacji wskazał miejscowość Przysieczyn w Gminie 

Wiejskiej Wągrowiec. Jeśli chodzi o wariant strzelnicy, to jest on podany w Ogłoszeniu 

Konkursu Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej z 30 lipca 2021 r. Koszt całego 

przedsięwzięcia miałby wynosić maksymalnie 2.000.000,00 zł, a wkład własny to minimum 

20 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Stan ówczesny wyglądał tak, że nie było żadnej 

decyzji o uczestnictwie w tym projekcie. Nie znajduje się on też  w budżecie Powiatu 

Wągrowieckiego ani w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Wągrowieckiego. 

Wskazano jednak, że jest to temat godny uwagi, który wymaga zaangażowania także innych 

samorządów z terenu powiatu.  (Szczegółowe dane odnośnie tego projektu, tzn. Ogłoszenie 

Konkursu Ofert pn. „Strzelnica w powiecie”, załącznik do konkursu ofert: „Minimalne 

wymagania warunków technicznych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania strzelnicy 

cywilnej przez wojsko” oraz mapa prezentująca potencjalną lokalizację strzelnicy w powiecie 

są dostępne jako załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji). 

Albert Jessa, Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania  

Kryzysowego przedstawił stronę internetową Starostwa Powiatowego: 

https://www.wagrowiec.pl/762,pomoc-dla-uchodzcow , zawierającą istotne informacje dla 

obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu. Zaprezentował też dane o miejscach 

zbiórek darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy i  miejsca, gdzie potencjalnie może 

zostać zorganizowane ich zakwaterowanie. Było wtedy zlokalizowanych w sumie 27 miejsc 

potencjalnego zakwaterowania dla uchodźców, zgłoszonych przez samorządy powiatu 

https://www.wagrowiec.pl/762,pomoc-dla-uchodzcow


str. 3 
 

wągrowieckiego,  przedsiębiorców i inne podmioty. (Lista tych obiektów stanowi  załącznik 

do protokołu z posiedzenia Komisji). 

Poinformowano członków Komisji, że Wojewódzki punkt zbiórki darów dla Ukrainy 

zorganizowany jest na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przy ulicy 3 pułku 

lotniczego 4. I że zbiórka darów miała się rozpocząć od dnia 03.03.2022 r. od godziny 

10.00.Zostały również podane adresy miejsc zbiórek darów zorganizowanych przez  

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Generalnie były to miejsca wskazane przez starostwo 

powiatowe, urzędy gmin oraz  placówki oświatowe. Przedstawiono procedury przekazywania 

pomocy humanitarnej dla Ukrainy poprzez służby Wojewody Wielkopolskiego. 

Poinformowano zebranych o organizacji takiego transportu z pomocą przez powiat, który 

został wysłany w następnym tygodniu.  

Dyrektor szpitala pan Przemysław Bury udzielił informacji o funkcjonowaniu 

podległej mu placówki. Szpital był i jest nadal przygotowany do realizacji zadań lekarskich 

dla Ukraińców, są dostępni lekarze posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim. 

Poinformował, że szpital został wytypowany do leczenia żołnierzy z Ukrainy (oddział 

wewnętrzny z blokami operacyjnymi). Odnośnie koronawirusa  poinformował, iż do końca 

marca pacjent covidovy jest „pacjentem szczególnym”, a po tej dacie będzie traktowany jak 

każdy normalny pacjent. 

Pani Renata Bocheńska-Bejnarowicz, Prokurator Rejonowy w Wągrowcu podkreśliła, 

że w tym szczególnym okresie nie bez znaczenia pozostaje bezpieczeństwo zdrowotne 

naszych obywateli związane z pandemią koronawirusa COVID-19. Postulowała, by gminy 

powiatu przesyłały do powiatu informacje ze swojego terenu na temat liczby uchodźców z 

Ukrainy. Starosta Wągrowiecki poinformował, że do gmin skierowano pismo z prośbą, aby 

informować starostę o liczbie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gmin. 

Dostępne wtedy informacje przekazane z gmin mówiły o ok.180 uchodźcach przebywających 

na terenie powiatu. 

 Pani Iwona Tyll, Radna Rady Powiatu Wągrowieckiego informowała, że w związku  

z procedowaną ustawą o uchodźcach trwają szkolenia w urzędach mających ich obsługiwać 

oraz stwierdziła, że uchodźcy z Ukrainy sami się zarejestrują po odbiór świadczeń, gdyż 

będzie to w ich własnym interesie. 

Paweł Gilewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, przekazał 

informacje za kierowaną przez siebie jednostkę. W miesiącach styczniu i lutym mieliśmy 

apogeum zachorowań w powiecie, w styczniu 850 zakażeń, 39 hospitalizacji i 17 zgonów, w 

lutym 1732 przypadki zakażenia, 48 hospitalizacji i 18 zgonów, najwięcej przypadków 
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zakażeń odnotowano 17 lutego, tj. 101 osób zakażonych. Obecnie następuje stabilizacja 

liczby zakażeń na poziomie 20 - 30 przypadków dziennie. Inspektor Gilewski zwrócił uwagę 

na liberalizację przepisów dotyczących kwarantanny.  

Komendant  Powiatowy Policji  w Wągrowcu insp.  Maciej Kusz przedstawił „Ocenę 

Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2021 

r.” – jest ona załącznikiem do protokołu z posiedzenia Komisji. 

 Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu st. bryg. Zbigniew Dziwulski przedstawił „ 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 

w roku 2021” – Sprawozdanie znajduje się w załączniku do protokołu z Komisji. 

Pan Przemysław Kurant z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii poinformował, że  

w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, inspekcja pomaga zabezpieczyć powiat w 

temacie transportu zwierząt towarzyszących uchodźcom, chodzi głównie o psy i koty, które 

mogą przenosić wściekliznę, te zwierzęta powinny być zaszczepione na granicy i 

oznakowane, jeżeli tego nie dokonano, należy skontaktować się z najbliższą lecznicą, 

gabinetem weterynaryjnym (Powiatowy Inspektorat Weterynarii  uprzedził gabinety o 

możliwości wystąpienia takich przypadków).Poinformował również, że w minionym roku 

odnotowano 113 przypadków wścieklizny na terenie kraju. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Adam Glapiak przedstawił informację  

z działalności swojej jednostki, w tym o bieżących kontrolach przy odbiorach budynków. 

 

Na drugim posiedzeniu w dniu 6 lipca 2022 r. Komisja Bezpieczeństwa i 

Porządku zajmowano się m.in. problemem możliwości przekształcenia monitoringu 

wizyjnego biernego w monitoring czynny, chodzi oczywiście o monitoring, który jest we 

władaniu władz samorządowych. Temat był omawiany przez Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu insp. Macieja Kusza. Obecnie monitoring czynny na terenie powiatu nie 

istnieje. Monitoring bierny polega  po prostu na zapisie zdarzeń i możliwości późniejszego 

odtworzenia tego zapisu. Monitoring czyny natomiast polega na ciągłym śledzeniu terenu 

będącego w zasięgu kamery (czy też kamer). Jest rzeczą oczywistą, że śledzenie zdarzeń na 

bieżąco umożliwiałoby policji podejmowanie natychmiastowych działań adekwatnych do 

tych zdarzeń. Monitoring bierny takich możliwości niestety nie daje. Bowiem w tym 

wypadku policja musi najpierw mieć wiedzę o zaistnieniu zdarzenia, następnie musi dotrzeć 

do odpowiedniego zapisu monitoringu, jeśli istnieje,  i dopiero wtedy, gdy okaże się 

przydatny, podejmuje odpowiednie działania z jego wykorzystaniem.  
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Nie ma na razie możliwości obsługiwania monitoringu wizyjnego w sposób czynny 

przez wągrowiecką policję. Prowadzone są natomiast rozmowy policji z Urzędem Miejskim 

w Wągrowcu nad jak najbardziej efektywnym wykorzystaniem monitoringu, który znajduje 

się na terenie tego miasta. 

Przedstawiciele policji omówili przepisy dotyczące poruszania się kierujących 

rowerem lub hulajnogą elektryczną – w szczególności po chodnikach i drogach dla pieszych 

(materiały w załączeniu). Przepisy o ruchu drogowym szczegółowo regulują te zasady, jednak 

rowerzyści często je ignorują. Korzystanie z chodnika przez rowerzystę jest dozwolone tylko 

w wyjątkowych, ściśle określonych przepisami, przypadkach. Jednak nawet wtedy „Kierujący 

rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z 

prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować 

pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu”. Tyle przepisy. W praktyce jednak 

rowerzyści często się do nich nie stosują, co widać na co dzień. Przejeżdżanie rowerzystów 

po pasach, nierzadko tuż przed nadjeżdżającym pojazdem, to jeszcze jeden poważny problem. 

Wszystko to stwarza konkretne zagrożenia dla uczestników ruchu.  

Omówiono ponadto zagadnienia związane z organizacją imprez masowych, 

funkcjonowaniem mapy zagrożeń w powiecie i stanem bezpieczeństwa na drogach powiatu 

(materiały w załączeniu do protokołu Komisji). Według przedstawicieli policji daje się 

zauważyć widoczną poprawę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego po wprowadzeniu 

nowych wyższych stawek mandatów i zaostrzeniu przepisów. 

Inspektor Paweł Gilewski mówił, że epidemiologiczny stan czterech badanych jezior: 

Durowskiego, Kaliszańskiego, Stępuchowskiego i Kobyleckiego jest dobry. W przypadku 

Jeziora Durowskiego nawet wzorowy. Przedstawiciel sanepidu skierował prośbę do 

ratowników wodnych, aby w miarę możliwości zwracali uwagę i informowali sanepid i 

władze gminy przede wszystkim o nieprawidłowościach w stanie infrastruktury na plażach i 

problemach z tym związanych. Chodzi tu głównie o przepełnione kosze na śmieci, problemy 

z toaletami itp. Szczególnie w weekendy występują z tym duże problemy. 

Istnieje niebezpieczeństwo zakwitu sinic, jeśli będą wysokie temperatury. W połowie 

miesiąca będą przeprowadzone kontrole plaż pod względem sanitarnym – chodzi głównie o 

toalety. Ponadto będą też przeprowadzane kontrole punktów gastronomicznych, które 

znajdują się w pobliżu plaż – informował inspektor Gilewski. 

Prezes WOPR-u w Wągrowcu Robert Skrzelewski przedstawił przygotowanie tej 

instytucji do sezonu letniego w aspekcie bezpieczeństwa na wodzie. Według jego słów 

przygotowanie WOPR-u do sezonu letniego na akwenach wodnych w powiecie 
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wągrowieckim było dobre. Na Jeziorze Durowskim operują w sezonie dwie łodzie ratownicze 

oraz dyżury pełni czterech ratowników wodnych na plaży w Wągrowcu. Na Jeziorze 

Kaliszańskim dyżury pełnią dwie łodzie patrolowe oraz trzech ratowników dyżuruje na plaży 

w Kamienicy. Jezioro Kobyleckie patrolują dwie łodzie ratownicze oraz na plaży w Kobylcu 

dyżuruje jeden ratownik. Na jeziorze Stępuchowskim nie ma żadnej łodzi patrolowej, 

natomiast dyżury na plaży w Kozielsku pełni dwóch ratowników. Na Jeziorze Durowskim 

często odbywają się kontrole jednostek pływających, zwraca się uwagę, czy wszystko odbywa 

się zgodnie z przepisami i nie są naruszane zasady bezpieczeństwa. 

Na Jeziorze Durowskim wystąpiły niewielkie problemy w związku z powalonymi 

przez ostatnią wichurę drzewami. Zerwał się też w czasie wichury aerator, który może 

stanowić zagrożenie dla łodzi. WOPR zwróci się do właściciela o zakotwiczenie i 

zabezpieczenie tego urządzenia. 

Prezes WOPR-u zwrócił uwagę na fakt, że była jedna impreza w tym roku na plaży w 

Wągrowcu, o której WOPR nie został powiadomiony. Wobec tego nie mógł jej zabezpieczyć 

ze swej strony. Pod koniec lipca ma być druga duża impreza na tej plaży i wobec tego prosi 

Komisję o pomoc i interwencję. Starosta Tomasz Kranc zarządził wysłanie odpowiedniego 

pisma do Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu z prośbą o współpracę z WOPR-em. 

(Pismo starosty z  prośbą o koordynowanie zabezpieczania imprez z odpowiednimi służbami, 

w szczególności zabezpieczenie z WOPR-em imprezy „Wieczorne party z regatami” w dniu 

29 lipca br., oraz podjęcie dalszej współpracy z tą instytucją w przyszłości, skierowane 

zostało do Pani Iwony Szafran, Dyrektora MDK w Wągrowcu w dniu 08.07.2022 r.; 

odpowiedź przyszła 15.07.2022 r. – obydwa pisma w załączeniu do protokołu z Komisji). 

Przedstawiciel straży pożarnej Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu komendant 

Zbigniew Dziwulski poinformował o skutkach ostatniej wichury. W powiecie wągrowieckim 

odnotowano ok. 200 zdarzeń. W usuwaniu ich skutków brały udział 33 zastępy strażackie – 

170 ratowników. Jednostki z powiatu były wspomagane przez jedną wyspecjalizowaną 

jednostkę straży pożarnej z Poznania oraz jedną z Obornik. Strażacy pracowali przy 19 

uszkodzonych dachach. Plandeki zostały dostarczone przez jednostkę zarządzania 

kryzysowego UM w Wągrowcu. Na terenie miasta w wyniku wichury uszkodzeniu uległy 

trzy samochody. Zastępy strażackie usuwały też konary drzew i  inne skutki wichury. 

Wichura nad naszym powiatem trwała tylko ok. 20 minut, a skutki były ogromne. 

Jeśli chodzi o przygotowania do sezonu letniego, to sprawdzane są obiekty i tereny 

gdzie odbywają się obozy młodzieżowe. Prowadzone są i będą odpowiednie szkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa skierowane do dzieci i młodzieży.  
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Straż pożarna sprawdza też drogi dojazdowe do jezior oraz punkty wodowania łodzi 

ratowniczych. Drogi te muszą być dostępne i przejezdne, punkty wodowania odpowiednie do 

skorzystania z nich. Na każdym akwenie wodnym w powiecie wągrowieckim są takie punkty 

oraz do każdego akwenu są wyznaczone odpowiednie drogi dojazdowe. W wyniku kontroli 

stwierdzono, że istnieje problem na Jeziorze Durowskim w Wągrowcu z dojazdem łodzi 

ratunkowej do slipu. Parkujące w pobliżu slipu samochody mogą uniemożliwiać  dostęp do 

jeziora łodzi ratowniczej w razie potrzeby.  

Odbyto ponadto szereg różnego rodzaju ćwiczeń z jednostkami OSP z poszczególnych 

gmin, jak informował komendant. Straż pożarna jest też przygotowana na zdarzenia mogące 

wystąpić na polach i w gospodarstwach rolnych w związku z pracami polowymi, w 

szczególności żniwami. 

Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, dyrektor Robert Torz, 

informował o skutkach nawałnicy, która przeszła przez nasz powiat 1 lipca 2022 roku. Silne 

podmuchy wiatru oraz obfite opady deszczu, połączonego niekiedy z gradem, połamały wiele 

drzew rosnących wzdłuż dróg. Służby PZD przez cały weekend po wichurze oraz następne 

dni usuwały skutki tego zjawiska. Wszystkie drogi szybko stały się przejezdne. O pracach na 

drogach PZD informuje poprzez lokalne media. 

W okresie letnim realizowane były, według informacji dyr. Torza, następujące 

inwestycje/prace drogowe: 

• Na terenie miasta Skoki – rozbudowa ul. Antoniewskiej. 

• Droga powiatowa nr 1602P odc. Kopaszyn-Grylewo. 

Codziennie służby PZD realizują we własnym zakresie prace utrzymaniowe na drogach 

powiatowych polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni, wymianie 

oznakowania pionowego itp. 

Powiat  Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie ok. 25 mln zł na realizację trzech 

inwestycji/zadań drogowych w ramach Polskiego Ładu, które będą przeznaczone na: 

• Przebudowa drogi Wągrowiec - Rąbczyn; granica województwa kujawsko-

pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

• Przebudowa drogi na odcinku Mirkowice – Gruntowice; w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”. 

• Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn; w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Powyższe zadania przewidziane są do realizacji na lata 2022 – 2024. 
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Podczas zebrania zwrócono uwagę na możliwość powrotu fali zachorowań na 

koronawirusa. Odpowiednie służby, w szczególności szpital i sanepid, są na to przygotowane- 

zapewniali ich przedstawiciele. W powiecie funkcjonowały ciągle dwa punkty szczepień. Od 

dłuższego czasu nie było u nas wtedy zachorowania. Dziennie wykonywało się 2 - 3 testy na 

koronawirusa. 

 

Ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w ubiegłym roku 

odbyło się 3 listopada. Podsumowywano podczas niej stan bezpieczeństwa powiatu w 

okresie letnim oraz omawiano bieżące sprawy. Członkowie komisji przedstawiali działania 

służb odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny bezpieczeństwa w powiecie. 

Przedstawiciele policji Piotr Kossmann i Mariusz Krawczak omówili statystyki 

zdarzeń, zabezpieczenie imprez oraz funkcjonowanie mapy zagrożeń, ponadto stan 

bezpieczeństwa na drogach powiatu. Generalnie stan ten poprawia się po wprowadzaniu 

bardziej restrykcyjnych kar (materiały na ten temat dostarczone przez policję znajdują się 

jako załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji). Jest to odczuwalne szczególnie na 

przejściach dla pieszych, gdzie kierowcy stali się bardzo ostrożni i uważni wobec pieszych.  

Smutny wyjątek stanowią kierowcy kierujący pod wpływem alkoholu. Ich ilość 

statystycznie nie zmniejsza się w porównaniu do ubiegłych okresów. Nie wszyscy kierowcy 

zdają sobie sprawę z dotkliwości kar, które czekają ich w takim wypadku. Otrzeźwienie, 

dosłownie i w przenośni, przychodzi zbyt późno. Policja wykrywa też sporo spraw 

związanych z narkotykami. W okresie letnim (1 czerwca – 30 września) było ich 31. Według 

zapewnień przedstawicieli policji policjanci pełniący patrole mają przy sobie testy na 

obecność  narkotyków i mogą „od ręki” je wykonać w przypadku podejrzenia o to, że ktoś 

jest pod ich wpływem. Dokładny test można wykonać na wysoce specjalistycznym 

urządzeniu znajdującym się w Komendzie Policji w Wągrowcu. 

Dyrektor szpitala dr Przemysław Bury przedstawił nowe ulepszenia i możliwości 

szpitala po rozbudowie. Szpital nie zmienił zakresu działania. Natomiast poprawiła się bez 

wątpienia infrastruktura, co zwiększa jakość świadczonych pacjentom usług. Rozbudowa i 

doposażenie miały na celu przede wszystkim spełnienie wymogów, po to by szpital mógł 

dalej funkcjonować. Inaczej zostałby zlikwidowany. 

Dyrektor PZD w Wągrowcu Robert Torz omówił szeroko stan realizacji zadań 

drogowych zrealizowanych w 2022 r. oraz zestawienie zadań drogowych planowanych w 

2023 r. Ponadto przedstawił przygotowania do sezonu zimowego. Zwrócił uwagę na wzrost 

kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg w powiecie oraz trudności w pozyskaniu 
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firm, które się tym zajmują. Sytuację poprawia ciepła aura, jaką mamy do tej pory. Bardzo 

zdrożała sól, która jest używana do posypywania dróg. (Szczegóły zawiera Plan Zimowego 

Utrzymania Dróg Powiatowych 2022/2023 oraz Zestawienie zadań drogowych 

zrealizowanych w 2022 roku i Zestawienie wykonawców zadania „Zimowe utrzymanie dróg 

2022-223” administrowanych przez powiat wągrowiecki, które znajdują się jak załączniki do 

protokołu z posiedzenia Komisji). 

Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 

Jacek Rochowiak zrelacjonował działania straży pożarnej w okresie wakacyjnym. W ramach 

działań prewencyjnych sprawdzono możliwość dojazdu do jezior na terenie powiatu i 

zwodowania łodzi ratowniczej. Nie wszędzie wypadło to zadawalająco. Przeprowadzano na 

jeziorach wspólne patrole razem z policją. Szczególnym nadzorem objęto obozy harcerskie. 

Codziennie sprawdzano z nimi łączność – radiową lub telefoniczną. Zostały również 

przedstawione statystyki odnośnie różnych działań straży pożarnej oraz zdarzeń w 

omawianym okresie (szczegóły w załączeniu do protokołu z Komisji). 

Andrzej Woźnicki, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Wągrowcu mówił o tym, że ZOSP RP pracuje nad wdrożeniem w Polsce 

Europejskiego Systemu First Responderów w oparciu o ratowników OSP. Poinformował o 

przystąpieniu naszego powiatu do tego systemu. Określenie firstresponder można 

przetłumaczyć jako pierwszy reagujący lub pierwszy odpowiadający na zdarzenie. W 

nomenklaturze międzynarodowej jest to: członek służb przeszkolony do pierwszego kontaktu 

w czasie wypadków. System First Responder funkcjonuje już w Europie i na świecie – w 

Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Pierwsze jego elementy 

wprowadzane są też w Polsce. Województwem pilotażowym w tym zakresie jest 

województwo wielkopolskie. W Wągrowcu mamy już przeszkolonych 5 ratowników, którzy 

będą świadczyć pomoc potrzebującym w sytuacjach nagłego zagrożenia życia. W przyszłości 

strażacy z naszego powiatu otrzymają również karetki ratownictwa medycznego, które 

jeszcze bardziej ułatwią im te czynności. 

 Przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu 

Kamila Borkowska przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa w sezonie letnim. W okresie 

letnim na trenie powiatu wągrowieckiego przeprowadzane były kontrole obiektów 

żywnościowo-żywieniowych  w zakresie ogólnych warunków sanitarno-technicznych, jakości 

stosowanych surowców  i składników, kontroli wewnętrznej zakładów oraz zdrowia 

personelu. Ogółem przeprowadzono 200 kontroli, w 6 obiektach stwierdzono 
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nieprawidłowości natury sanitarno- higienicznej, osoby winne zaniedbań ukarano mandatami 

karnymi na łączną sumę 750zł. 

W zakresie higieny komunalnej w sezonie letnim nadzorem objęto: urządzenia 

zaopatrujące mieszkańców i turystów w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, bazę 

noclegową, obiekty wczasowe, kąpieliska i plaże, ustępy publiczne, obiekty sportowe, place 

zabaw dla dzieci, dworce i przystanki kolejowe oraz autobusowe, stacje paliw,  itp.  

W trakcie sezonu letniego 2022 r. skontrolowano 4 plaże funkcjonujące przy czterech 

kąpieliskach na terenie powiatu, tj. plaże w Wągrowcu, Kobylcu, Kamienicy i Kozielsku. 

Łącznie przeprowadzono 8 kontroli. Wszystkie kąpieliska posiadały wyznaczone strefy do 

kąpieli,  regulaminy określające warunki korzystania z kąpielisk, tablice informujące bieżąco o 

jakości wody w kąpielisku a stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. PPIS w Wągrowcu w ramach 

nadzoru  pobrał wodę do badania ze wszystkich kąpielisk przed rozpoczęciem sezonu zgodnie 

z harmonogramem – woda odpowiadała warunkom do kąpieli. Na bieżąco prowadzone były 

przez odpowiedzialne podmioty naprawy i remonty w celu poprawienia estetyki obiektów 

infrastruktury.  

W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-

sanitarnych w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży pracownicy powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej 

bazie wypoczynku. 

W trakcie prowadzonych kontroli w obiektach kontrolowanych stwierdzono dobre 

przygotowanie do sezonu letniego. Na terenie działalności PSSE Wągrowiec w bieżącym roku 

tak jak w roku ubiegłym nie stwierdzono obiektów o złym stanie sanitarno-higienicznym. 

Przemysław Kurant – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu  przedstawił temat 

zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków, które nadal istniało: Na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do 21 września 2022 stwierdzono 35 ognisk 

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 28 ognisk wysoce zjadliwej grypy 

ptaków (HPAI) u dzikich ptaków.  

Skontrolowano wszystkie gospodarstwa komercyjne pod kątem spełniania wymogów 

bioasekuracji zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 

2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 

ptaków. Ponadto przy okazji innych kontroli wykonywane są kontrole stad przyzagrodowych. 

Nawiązano też współpracę z Kołami łowieckimi w sprawie zgłaszania zwiększonych 

upadków ptactwa dzikiego. 
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Istniało bardzo realne zagrożenie afrykańskim pomorem świń. Wirus afrykańskiego 

pomoru świń u dzików  dotarł do powiatu poznańskiego i  systematycznie, acz powoli 

przesuwał się na północ wielkopolski. Na terenie powiatu wągrowieckiego prowadzono 

monitoring bierny dzików padłych – pobrano próby od 17 padłych  dzików. Prowadzony był 

też monitoring dzików odstrzelonych na obszarze objętym ograniczeniami I (dawniej zwanym 

obszar zagrożenia ASF- 4 gminy powiatu  wągrowieckiego: Skoki, Mieścisko, Wągrowiec, 

Miejska Wągrowiec ).Realizowany jest odstrzał sanitarny dzików – podpisano umowy z 14 

kołami na odstrzał 182 dzików – zrealizowano 78 w tym czasie. 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii systematycznie prowadził kontrole bioasekuracji, aby 

objąć wszystkie stada świń kontrolą i nadzorem wykonano na dzień 02.11.2022 r. 634 

kontrole. Kontrole sprawdzające od sierpnia są płatne – 172,87 za rekontorlę. 

Na terenie Polski ponownie zaczynała się szerzyć wścieklizna -stwierdzono 35 

przypadków tej choroby. 

W okresie letnim doszło do 30 pogryzień przez psy i koty na terenie powiatu, co  jest 

powrotem  do  statystyk przedcovidowych. W 2021 r. okresie letnim było 21 takich 

przypadków . Natomiast od początku roku zanotowano 78 pogryzień.  

Wystąpiły też pewne problemy w zakresie higieny pasz: w jednym zakładzie stwierdzono 

dioksyny w oleju kukurydzianym przeznaczonym  na pasze dla zwierząt, w jednym zakładzie 

odbyła się kontrola CBŚ w związku  z podejrzeniem stosowania oleju technicznego jako 

paszowego, w jednym zakładzie stwierdzono kilkukrotnie niezgodne z normami wyniki badań 

pasz. 

Prezes Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w 

Wągrowcu Robert Skrzelewski przedstawił Komisji dane za okres letni. W sezonie letnim nie 

odnotowano żadnego utonięcia. Przed sezonem był jeden przypadek w gminie Skoki. Na 

czterech kąpieliskach naszego powiatu nie odnotowano poważniejszych wypadków. Na 

dwóch jeziorach powiatu, tzn. Durowskim i Kaliszanskim prowadzono patrole wodne. 

Niektóre z patroli były prowadzone przy współpracy z policją. 

W sezonie letnim przeprowadzono dwa kursy ratownicze. Udział w tych kursach wzięło 

łącznie 35 osób. Przeprowadzono też 6 kursów na sternika motorowodnego, w których brało 

udział 70 osób. Powiatowy WOPR był współorganizatorem jednej z edycji sprzątania świata. 

Sprzątano jezioro Durowskie. 

 

Funkcjonowanie służb, inspekcji i straży, wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za 

stan bezpieczeństwa i porządku na terenie naszego powiatu można uznać za dobre. Nigdy nie 
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jest tak, by nasza praca była doskonała. Wszyscy jednak 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 możliwości zajmować się pewnymi 

niedociągnięciami. Wszystko 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 w ubiegłym roku wszystkim przedstawicielom 

podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w naszym powiecie, jak i 

zaangażowanym osobom serdecznie dziękujemy. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2002 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) Piotr Kossmann – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji 

w Wągrowcu. 

5) Mariusz Krawczak – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu. 

6) Andrzej Woźnicki – Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Wągrowcu. 

7) Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 

Wągrowcu. 

8) Robert Skrzelewski – 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) Paweł Gilewski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. 

2) Maciej Kusz – Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu. 

3) Elżbieta Misiek oraz później w jej miejsce Przemysław Kurant – Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Wągrowcu. 
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4) Dr Dariusz Stoll - Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. 

5) Dr Przemysław Bury – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu. 

6) Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu. 

7) Adam Glapiak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu. 

 

 

     Starosta Wągrowiecki 

 

  _________________ 

      /Tomasz Kranc/ 

 


