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                       Wągrowiec, 14.01.2019 r. 

 

STAROSTA WĄGROWIECKI 

                  ZK.5511.1.2019 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

przy Staroście Wągrowieckim w 2018 roku 

 

Bezpieczeństwo mieszkańców to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez 

administrację samorządu powiatowego. Zadania z tego zakresu wychodzą naprzeciw 

oczekiwaniom lokalnej społeczności. Potrzeby związane z bezpieczeństwem znajdują się 

bardzo wysoko w ogólnej hierarchii potrzeb. Dlatego też ich zaspokajanie jest niezwykle 

istotne i znajduje się w centrum zainteresowań samorządu - przykładamy zatem do nich 

olbrzymią wagę. Problematyka bezpieczeństwa jest coraz silniej akcentowana również przez 

władze krajowe i wojewódzkie, co znajduje odzwierciedlenie także w naszych działaniach. 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest organem doradczym starosty. Stanowi ona 

płaszczyznę koordynacji wysiłków na rzecz polepszenia stanu bezpieczeństwa w powiecie. 

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

straży, wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w naszym 

powiecie. Tam też są podejmowane analizy wszelkich zagrożeń oraz potrzeb związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności, ścierają się też niekiedy różne 

opcje i poglądy. 

 Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995 ze zm.) w art. 38 b ust. 3 nakłada na starostę obowiązek przedstawienia radzie 

powiatu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przedstawiam 

zatem sprawozdanie z jej działalności w roku 2018. Komisja odbyła w tym okresie trzy 

posiedzenia w dniach: 02.02.2018 r., 18.06.2018 r., 12.10.2018 r. Sprawozdanie opiera się 

na informacjach (pisemnych i ustnych) przedstawianych przez członków komisji i 

zaproszonych gości; jak również dyskusjach, uwagach i analizach dotyczących problematyki 

bezpieczeństwa; stanowi wyciąg z protokołów jej posiedzeń. Pełne protokoły wraz z 

załącznikami są dostępne w Powiatowym Centrum Zarzadzania Kryzysowego. 
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I. Na pierwszym posiedzeniu omawiano zagadnienia: 

1.    Zagrożenie afrykańskim pomorem świń na terenie Polski. Aktualna sytuacja 

epizootyczna dotycząca choroby. 

2.    Symulacja dotycząca podejmowanych działań w przypadku wystąpieniem afrykańskiego 

pomoru świń (ASF) u świń (ognisko ) oraz u dzików 

(przypadek) - gra decyzyjna. 

3.     Zasady bioasekuracji w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF). 

 

Na posiedzenie Komisji zaproszono, oprócz stałych członków, wójtów, burmistrzów 

oraz przedstawicieli organizacji rolniczych, leśników i myśliwych. Prelegentami byli: 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Elżbieta Misiek oraz Starszy Inspektor Weterynaryjny 

Przemysław Kurant. Przedstawili oni obszerne prezentacje związane z tematem posiedzenia. 

Są one dostępne w wersji elektronicznej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(Starostwo, p. 15a). Zarówno starosta jak i pani Misiek podkreślali wagę tego zagadnienia dla 

naszego kraju oraz powiatu. Polska jest wielkim producentem trzody chlewnej a w naszym 

powiecie, podobnie jak w całej Wielkopolsce, hodowla świń stanowi poważną gałąź 

gospodarki. Według informacji pani lekarz weterynarii w naszym powiecie jest 1300 stad, w 

sumie ok. 170 tys. sztuk świń. Choroba ASF, która nadciąga od wschodniej granicy Polski, 

przekroczyła już linię Wisły i może za jakiś czas pojawić się w naszym regionie, należy więc 

uczynić wszystko, aby do tego nie doszło. 

Wirus jest niegroźny dla ludzi, tylko dla zwierząt. Jedyną metodą zwalczania choroby 

jest postępowanie administracyjne, czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o 

chorobę świń. 

W UE, w razie wystąpienia choroby w danym kraju, inne kraje nie kupują mięsa z 

regionu, gdzie ona wystąpiła. Natomiast kraje spoza Unii postępują uznaniowo. Mogą 

zaprzestać kupowania mięsa z całego kraju, w którym choroba wystąpiła. 

Najważniejsze objawy kliniczne choroby: zwiększone padnięcia zwierząt, gorączka, 

osłabienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, u dzików 

ograniczony odruch ucieczki, problemy w oddychaniu, wybroczyny z nosa, sinica uszu, 

wybroczyny na całej skórze. Nie zawsze wszystkie te objawy pojawiają się jednocześnie. 

Rozwój sytuacji epizootycznej w Europie Środkowo-Wschodniej: ASF występuje 

endemicznie w państwach Afryki Subsaharyjskiej. W 2007 r. wirus został zawleczony do 

państw leżących na Kaukazie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz Rosji. Później 

stwierdzono ogniska ASF na Ukrainie i Białousi. W 2014 r. stwierdzono pierwsze przypadki 
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ASF na terytorium Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Następnie pani doktor Misiek omówiła 

ogniska ASF u świń – łącznie było ich 107 w naszym kraju (wszystkie dane podawane są na 

dzień posiedzenia). Przypadków ASF u dzików – 1157. Została też omówiona aktualna 

sytuacja w innych krajach na podstawie danych z systemu ADNS (Estonia, Litwa, Łotwa, 

Czechy, Ukraina, Rumunia, Włochy). Analizowano przebieg choroby u świń i dzików od 

momentu pojawienia się jej, czyli od 2014 r. 

Pani Misiek przedstawiła strategię zwalczania ASF. Zwalczanie ASF opiera się o: 

- Prawodawstwo polskie/unijne. 

- Wspólną dla UE strategię zwalczania ASF. 

- Strategię UE w zakresie afrykańskiego pomoru świń dla wschodniej części Europy.  

- Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem ASF. 

- Różnego rodzaju opinie i analizy naukowe. 

Na komponent prawny składają się: 

- Dyrektywa Rady 2002/60/WE  dnia 27 czerwca 202 r. – zasady zwalczania afrykańskiego 

pomoru świń. 

- Decyzje wykonawcze Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. – restrykcje 

handlowe. 

- Decyzja Komisji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. – podręcznik diagnostyczny 

dotyczący afrykańskiego pomoru świń. 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

- Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń (zasady zwalczania). 

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w 

związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

 Zostały omówione również zasady zwalczania ASF u dzików, które regulują 

postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika oraz dokonania odstrzału dzika na 

obszarach wymienionych w załączniku do decyzji KE. Istnieje obowiązek zgłaszania 

organom Inspekcji Weterynaryjnej faktu znalezienia zwłok dzików i pobieranie od nich 

próbek do badań na terytorium całej Polski.  

 Pani doktor Misiek omówiła działania podejmowane w przypadku stwierdzenia 

obecności ASF w gospodarstwie, czym charakteryzuje się obszar zapowietrzony i zagrożony i 

jakie w nich obowiązują regulacje. Następnie przedstawiła monitoring w kierunku ASF u 

dzików i świń. 
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 Następnym kluczowym tematem była bioasekuracja prowadzona w związku z 

ASF. Na całym terytorium Polski obowiązują podstawowe wymagania bioasekuracji w 

odniesieniu do gospodarstw, z których świnie lub produkty z nich pochodzące są 

wprowadzane na rynek. W związku z wystąpieniem ASF na terytorium Polski, na obszarach 

ustanowionych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE, stosowane są 

dodatkowe wymagania bioasekuracji – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 

afrykańskiego pomoru świń (DZ.U.2015 poz. 711 ze zm.) (szczegóły na slajdach prezentacji 

dostępnej w PCZK). 

Pan Przemysław Kurant przedstawił symulację stwierdzenia przypadku 

afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu wągrowieckiego. Przyjęto 

następujące charakterystyki gospodarstwa: Jan Nowak zam. Kopaszyn, gm. Wągrowiec. 

Stado o pełnym cyklu. Rolnik przywiózł słomę, którą trzymał w stogu pod lasem, w którym 

mogły znajdować się dziki. Pogłowie świń – 200 szt., zwierzęta przebywają w dwóch 

budynkach. W pierwszym budynku – 21 macior, 1 knur, 50 prosiąt w różnym wieku. W 

drugim budynku: 70 tuczników (20 padło) po ok. 100 kg, 58 warchlaków (10 padło) po 35 kg. 

Padnięcia zaczęły się po zmianie ściółki warchlakom i tucznikom. Zostały przedstawione 

kolejne etapy postępowania oraz, na końcu, koszty likwidacji stada, wyniosły one 306.891,9 

zł. 

 Uczestnicy spotkania zadawali różne pytania odnośnie przedstawionych prezentacji, 

jak również dzielili się swoimi uwagami, głównie w kwestii kosztów zwalczania ASF oraz 

działań prewencyjnych.  

 

II. Tematem wiodącym drugiego spotkania było: „Przygotowanie do sezonu letniego”. 

Prezentowano następujące zagadnienia: 

1. Zabezpieczenie, funkcjonowanie i kontrola punktów zbierania i przetwarzania 

odpadów na terenie powiatu. 

2. Bezpieczeństwo na wodzie w związku z nadchodzącym sezonem letnim 

(przedstawiciel WOPR-u). 

3. Stan przygotowań do „Sezonu letniego 2018” na terenie powiatu wągrowieckiego 

(organizacja imprez masowych i innych) -  przedstawiciele Policji. 

4. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powiatu 

wągrowieckiego; zapewnienie bezpieczeństwa podczas wakacji letnich (Policja). 

5. Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu (Policja). 
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6. Ocena przygotowań do sezonu letniego - Sanepid . 

7. Przygotowanie do sezonu letniego – PSP w Wągrowcu . 

8. Szpital – funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

 

Punkt pierwszy przedstawiła pani Małgorzata Klessa Kierownik Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

W związku z nasilającymi się zjawiskami transgranicznego przemieszczania się odpadów, 

przypadkami występowania pożarów składowisk odpadów na terytorium RP w ramach 

współpracy instytucji oraz nadzoru i monitoringu zjawiska poinformowano o istniejącym 

zagrożeniu i zwrócono się do służb zapewniających bezpieczeństwo na terenie Powiatu z 

prośbą o zachowanie czujności i ostrożności. 

Na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ustalono, że 

Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w 

Wągrowcu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu, Wydział 

Ochrony Środowiska Starostwa przekaże wykaz podmiotów, ubiegających się lub 

posiadających zezwolenia w ramach wydanych decyzji administracyjnych na prowadzenie 

działalności związanej z gospodarowaniem odpadów, uprawnionych do wytwarzania, 

zbierania, przetwarzania i transportu odpadów na terenie Powiatu Wągrowieckiego.  

Punkt drugi prezentował pan Grzegorz Ziółkowski Prezes Wągrowieckiego Oddziału 

WOPR. 

a) Durowo - brak pełnej obsady, zgłoszono na OSiR 4 ratowników 

b) Kamienica – 3 ratowników od 01.07 

c) Kobylec – 2 ratowników od 01.07 

d) Kozielsko – 2 ratowników 

e) Patrole na jeziorach: 

- Durowskie – termin 20.06 – 10.09 

- Kaliszańskie – termin 25.06 – 10.09 

f) Według informacji z OSiR w Wągrowcu od dnia 28.06 na plaży wągrowieckiej będzie 

3 ratowników 

Punkt trzeci i czwarty omawiała pani Magdalena Sławińska Komendant Powiatowej 

Komendy Policji w Wągrowcu oraz pan Radosław Kotecki. Pełną informację stanowi 

załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji. 
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Punkt piąty: stan bezpieczeństwa na drogach powiatu przedstawili wyżej wymienieni 

przedstawiciele policji oraz pan Robert Torz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. 

Informację stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji. 

Punkt szósty referował pan Paweł Gilewski Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. Materiały stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia. 

Omawianie punktów siedem i osiem, ze względu na brak czasu, odłożono na inny 

termin. 

Pani Renata Bocheńska-Bejnarowicz Prokurator Rejonowy złożyła wniosek o 

powołanie na terenie Powiatu Koronera. Wniosek został poparty przez panią Krystynę 

Skrzycką p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, Kierującego i Zarządzającego Oddziałem 

Noworodkowym. Wniosek został odrzucony ze względu na zbyt wysokie koszty. Problem ten 

obszernie wyjaśniał starosta. 

 

III. Na trzecim spotkaniu omawiano następujące tematy: 

1. Sprawozdanie służb i inspekcji ze stanu bezpieczeństwa w sezonie 

letnim/wakacyjnym. 

2. Bezpieczeństwo na wodzie (przedstawiciel WOPR). 

3. Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu (Policja). 

4. Mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim – funkcjonowanie, 

dotychczasowe wyniki (Policja). 

5. Informacja na temat rozbudowy Szpitala Powiatowego. 

 

Pan Grzegorz Ziółkowski, WOPR, przedstawił sytuację w sezonie letnim 2018. Nie 

odnotowano żadnych nadzwyczajnych zdarzeń wymagających angażowania innych jednostek 

ratunkowych. Przeprowadzano patrole na jeziorach Durowskim (86 godz.) i Kaliszańskim (96 

godz.). Dodatkowo prowadzone były kontrole osób korzystających m.in. z kajaków czy łodzi 

pod kątem posiadania sprzętu asekuracyjnego. Ratownicy użyczali boje SP oraz 

kontrolowano  dzikie kąpieliska, a zastanych tam ludzi kierowano na plaże strzeżone.  

Kom. Radosław Kotecki – Policja. Informacje na temat bezpieczeństwa na drogach 

powiatu – „Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu wągrowieckiego styczeń – 

wrzesień 2018 r.” -   w załącznikach do protokołu z posiedzenia Komisji. 

Dodatkowo zaprezentowano Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Szczegółowa 

analiza – w załącznikach do protokołu. 
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Paweł Gilewski Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Wągrowcu omówił działania swojego urzędu. Stwierdził, że pod względem sanitarnym sezon 

letni prezentował się dość dobrze. Nie stwierdzono większych uchybień. Dokonano kontroli 

dużej liczby obiektów różnego rodzaju, jak np.: lokali gastronomicznych, stacji paliw, 

środków transportu publicznego czy obiektów noclegowych. Niepokój wzbudziła jedynie 

sytuacja zaistniała na wągrowieckim dworcu kolejowym. W tamtejszych publicznych 

toaletach bezdomni postanowili prać i wieszać swoje brudne ubrania. Prowadzono także akcje 

edukacyjne dla osób spoza Wągrowca na temat dopalaczy, narkotyków, HIV i AIDS. 

Jeśli chodzi o kąpieliska, to mamy ich 4 na terenie powiatu, wszystkie były zdatne do 

kąpieli. Obawy wzbudziło jedynie Jezioro Stępuchowskie, w którym wykryto podwyższoną 

ilość bakterii E. coli względem roku ubiegłego. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być 

nielegalne wysypisko ulokowane w pobliżu jeziora. Podjęto w tej sprawie rozmowy z wójtem 

Gminy Damasławek. Poruszono również temat zamknięcia kąpieliska na terenie Kobylca. 

Brak prac rekultywacyjnych, wysokie temperatury oraz związki fosforowe, które dostają się 

do wód jeziora z pobliskich pól uprawnych za sprawą nawozów sztucznych, mogą 

powodować, że okres wylęgu sinic w kolejnych latach może się znacznie wydłużyć. W 

związku z tym złożono prośbę do starosty o utworzenie Stowarzyszenia Strugi Gołanieckiej, 

którego celem byłoby dbanie o stan ekologiczny jezior na terenie powiatu.  

Starosta udzielił informacji, że Rada Powiatu prowadzi rozmowy w tej sprawie z 

lokalnymi samorządami, jednak na chwilę obecną rekultywacji poddano jedynie tereny miasta 

Wągrowca. Dalsze prace zostały odłożone  w czasie, gdyż większość miejscowości nie 

posiada kanalizacji wzdłuż jezior. 

Starosta podjął również temat budowy zapory nad zalewem w Laskownicy. 

Opóźnienia w pracach wynikają głównie z przyczyn proceduralno prawnych. Firma Wody 

Polskie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) wysłała wnioski do Komisji 

Europejskiej, która ma zbadać wpływ budowy na środowisko zalewu. Kolejną kwestią jest 

przekazanie majątku Skarbu Państwa Wodom Polskim, które musi dokonać się za pomocą 

aktu notarialnego. Do czasu rozstrzygnięcia sytuacji starosta zadecydował o dzierżawie 

gruntów pod budowę. 

Poruszono również wątek budowy oczyszczalni w Skokach. Starosta zapewnił, że 

temat ten zostanie wzięty pod uwagę w następnej kadencji Rady Powiatu. Dyskusję 

zakończono wnioskiem formalnym o przystąpienie do rekultywacji jezior na terenie powiatu. 

Przemysław Kurant Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu, omawiał 

następujące tematy: W pierwszej kolejności zwrócił uwagę na zagrożenie wystąpienia wysoce 
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zjadliwej grypy ptaków (HPAI), ponieważ zbliżają się przeloty zimowe dzikich ptaków z 

terenów azjatyckiej części Rosji, gdzie choroba wystąpiła w ok. 60 ogniskach. 

Kolejną poruszaną sprawą było wystąpienie bakterii listeria monocytogenes na terenie 

powiatu. Głównie narażona były żywność w zakładach produkcyjnych, a w szczególności w 

MLO (działalność marginalna, lokalna i ograniczona). Na szczęście nikt się nie zatruł, co 

potwierdza brak zgłoszeń z PSSE w Wągrowcu. W zakładach wdrożono odpowiednie 

procedury, m.in. wycofanie produktów z rynku, dezynfekcja, wstrzymanie produkcji, 

produkcja próbna. 

Pan Kurant poinformował ponadto o ciągłym zagrożeniu ASF na terenie Polski. 

Szerzy się głównie w wschodniej części kraju (woj. warmińsko–mazurskie, podlaskie, 

mazowieckie, lubelskie i podkarpackie). W 2018 r. stwierdzono 1983 przypadków u dzików 

(łącznie 2887 od początku epizoocji) oraz 109 ognisk  u świń (213 ognisk choroby od 

początku epizoocji. Choroba skokowo przeniosła się do Belgii do Luksemburgu).  

Kom. Zbigniew Dziwulski – PSP w Wągrowcu – informował, że przed okresem 

letnim przystąpiono do kontroli 13 miejsc wypoczynku dzieci. W kilku obiektach stwierdzono 

drobne uchybienia, które po usunięciu pozwoliły na wydanie pozytywnej opinii. 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Komendantem Głównym PSP                         

a organizacjami harcerskimi w okresie wakacyjnym pod szczególnym nadzorem znajdował 

się organizowany w Rościnnie nad jeziorem Budziszewskim obóz harcerski. Prowadzono 

pogadanki prewencyjne z dziećmi. Ponadto podczas trwania obozów utrzymywano łączność 

radiową z kierownictwem obozu. 

W dniu 29.06.2018r. przeprowadzono wspólne ćwiczenia doskonalące techniki 

ratownictwa wodnego. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie Wągrowca wspólnie ze 

specjalistyczną grupą ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania. W ćwiczeniach 

uczestniczyły również jednostki OSP z terenu powiatu. 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” i „Kręci Mnie 

Bezpieczeństwo – Nad Wodą” przed wakacjami przeprowadzono 18 pogadanek w szkołach i 

przedszkolach na temat bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku. Udział wzięło 

około 1000 dzieci. Przeprowadzono również szereg pokazów i pogadanek dla rolników z 

zakresu bezpieczeństwa podczas prac polowych w ramach akcji „Bezpieczeństwo Na 

Obszarach Wiejskich”. 

Andrzej Kuraszkiewicz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 

Wągrowcu zrelacjonował przebieg VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
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OSP w grupie A i C, które odbyły się 15.09.2018r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Wągrowcu. Impreza przebiegła bez zarzutu i była świetną promocją dla miasta i powiatu. 

Starosta poprosił o sprawozdanie odnośnie rozbudowy wągrowieckiego ZOZ-u panią 

mecenas Małgorzatę Parzybut. Wyraził przy tym niezadowolenie z przebiegu prac 

budowlanych. Poruszył również kwestię dotyczącą organizacji pracy lekarzy zatrudnionych   

w szpitalu. 

 Komisja w przyszłym roku będzie zwracać szczególną uwagę na podniesienie jakości 

pracy poszczególnych służb i inspekcji oraz zagadnienie koordynacji współpracy między 

nimi. Należy położyć większy nacisk na tzw. „sprawy drobne”; dla osób, których dotyczą, 

mogą to być bowiem kwestie bardzo istotne, wręcz fundamentalne. O jakości wszelkiej pracy 

stanowi w znacznej mierze waga, jaką przykłada się do spraw na pozór niewielkich czy 

pobocznych. Należy do nich również m. in. jakość obsługi klienta czy petenta. Dzielenie 

spraw na ważne i mniej ważne może być w niektórych przypadkach zupełnie nieuzasadnione i 

wręcz szkodliwe dla skuteczności działań i wizerunku poszczególnych inspekcji i służb. Jak 

wszyscy bowiem dobrze wiemy „diabeł tkwi w szczegółach”. 

 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ubiegłym roku pracowała w następującym 

składzie: 

1)   Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki, Przewodniczący Komisji; 

2)   Krzysztof Migasiewicz - radny delegowany przez Radę Powiatu Wągrowieckiego; 

3)   Grzegorz Owczarzak - radny delegowany przez Radę Powiatu Wągrowieckiego; 

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

Wągrowcu; 

5)   Radosław Kotecki - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego 

 Policji w Wągrowcu; 

6)   Zbigniew Cholewiński – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu; 

7)   Andrzej Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 

 Straży Pożarnych RP w Wągrowcu; 

8)   Grzegorz Ziółkowski - Prezes Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego 

 Pogotowia Ratunkowego w Wągrowcu. 
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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)   Leszek Dalke - 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 - Główny specjalista ds. bezpieczeństwa publicznego  

i systemu zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu; 

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

 

 

                                                                                                         Starosta Wągrowiecki 

 

                                                                                                            

 _____________________ 

                                                                                    /Tomasz Kranc/ 

 

 

 


