
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 1/2017 w dniu 18.01.2017 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.00 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca,    

 sekretarz komisji 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

- sekretarz Komisji      

obecny 

4. Tadeusz Synoracki obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc obecny 

7. Krzysztof Migasiewicz obecny  

8. Jacek Brzostowski nieobecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. Jacek Brzostowski 

2. ________________ 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

  1. Dariusz Stoll- specj.ds. zarządzania kryzysowego 

       2. _______________________________ 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1.  Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Informacja o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku. 

1.3.. Opiniowanie materiałów na posiedzenie XVII sesji Rady Powiatu 

1.4.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.    

 

2.  OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
      

                  BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty,   

 

  Ad. 2. Sprawozdanie o działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku złożył pan Dariusz 

Stoll- specj.ds. zarządzania kryzysowego.  Komisja odbyła trzy posiedzenia. Pierwsze posiedzenie 

związane było z sezonem letnim a dotyczyło: „Stan przygotowań do „Sezonu letniego 2016 r.” na 

terenie powiatu wągrowieckiego, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 

powiatu wągrowieckiego (organizacja imprez masowych i innych); zapewnienie bezpieczeństwa 

podczas wakacji letnich. Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu były referowane przez 

przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu i inne podobne w zakresie treści tematy. 

 - Kolejne spotkanie komisji w całości ze względu na obszerność i ważność tematu poświęcone było, 

afrykańskiemu pomorowi świń „ Zagrożenie afrykańskim pomorem świń. Zadania służb, inspekcji i 

straży przy zwalczaniu tej choroby” 

 - Komisja zajmowała się także występowaniem problemów narkotykowych w powiecie 

wągrowieckim, sposobami przeciwdziałania narkomanii. 

 - Komisja rozpatrywała plan zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 

sezonie 2016/2017. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag. Członkowie komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji otrzymali Sprawozdanie do wcześniejszego się zapoznania. 

           - Członkowie komisji wytypowali radnego Krzysztofa Migasiewicza do prac w komisji oceny 

wniosków dotacji na zabytki, radny K. Migasiewicz wyraził zgodę na udział w pracach komisji. 

 

   Ad. 3. Materiały na posiedzenie XXVII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego omówił Pan Tomasz Kranc- 

Starosta Wągrowiecki.  Materiały dot. przedłużenia umów najmu lokali, zmian uchwały budżetu na 

rok 2017 i inne. Członkowie materiały na sesję otrzymali na kilka dni przed posiedzeniem komisji. 

 

  Ad.4. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia komisji. 

   

  

    5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 

5.1.  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 



 

5.2.  Opinie  

 

                                                    BRAK 

 

 

 

5.3.Stanowiska 

 

                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

5.4.Wnioski 

Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie i wdrożenie w szkołach 

ponadgimnazjalnych będących w zarządzaniu powiatu wągrowieckiego, działań edukacyjnych 

skierowanych do rodziców dzieci, celem uświadamiana wagi zagrożenia narkomanią, diagnozowania 

i sposobów przeciwdziałania. 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

-- -----------------------------                              --------------------------------------------- 


