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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 6/2020 w dniu 20.05.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 17.00 zakończono o godz. 17.32 
 

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 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. --- 

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu  

 

5. --- 

 

6. ---   

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia zdalnego. 

2. Opiniowanie materiałów na sesję. 

 

 

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 przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia zdalnego.  
 

Ad.2. 
 

Informację na temat polityki senioralnej w powiecie wągrowieckim przedstawił Starosta Tomasz Kranc. 

Starosta pokazał zaangażowanie służb powiatu w wiele przedsięwzięć skierowanych dla seniorów.  

Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Państwowej Straży Pożarnej prowadzi cykl spotkań  

z seniorami w celu omawiania szerokorozumianego bezpieczeństwa. Powiatowy Urząd Pracy w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzi zajęcia dla grupy wiekowej 50+, które mają na celu 

podniesienie umiejętności przez tę grupę.  Na terenie ZOZ Wągrowiec działa również nowo otwarty 

Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów. Zakład Aktywności Zawodowej działający na terenie 

powiatu zatrudnia osoby w wieku senioralnym z różnymi ograniczeniami. Dom Pomocy Społecznej  

w Srebrnej Górze jest kolejną placówką na terenie powiatu, która wpisuje się w realizację zadań 

senioralnych. Dużym powodzeniem cieszy się Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Wągrowcu,  

za którego przykładem idą gmina Damasławek oraz Gołańcz, w których tworzone są UTW.  

Uchwałę w sprawie  pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu omówił również 

starosta Tomasz Kranc, który podkreślił, że dotyczy ona roku obrotowego 2019 i zostanie pokryta,  

ze środków Powiatu Wągrowieckiego, w które wchodzą również pieniądze z nadwyżki.  

O przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń Pilskiego Bank Żywności, o celach i założeniach tej 

organizacji, również opowiedział starosta Tomasz Kranc. Radni przychylnie opowiedzieli się  

za tą inicjatywą, do której zgłaszają się już firmy, które chcą przekazywać żywność oraz inne produkty. 

Radna Krystyna Urbańska zapytała w jaki sposób ma wyglądać rozdysponowywanie żywności?, w 

odpowiedz starosta wyjaśnił, że całością będzie zajmować się centrala organizacji w Pile, którą będą 

wspierać wyznaczone organizacje i wolontariusze z poszczególnych terenów.  

Na zakończenie Przewodniczący KBiK Grzegorz Bałdyga poprosił starostę o wyjaśnienie na jakiem 

etapie są obecnie prace związane z rozbudową szpitala. Starosta wyjaśnił, że w tej chwili prace 

budowlane pozostają zawieszone, trwa przygotowywanie i rozpisywanie nowego przetargu. Starosta 

podkreślił. że po przeanalizowaniu dokumentacji i wykonaniu nowych kalkulacji, koszt związany  

z zakończeniem rozbudowy szpitala może zamknąć się nawet w przedziale od 27 do 30 mln zł.   

 
 

Materiały sesyjne zebrani radni 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 

 

……………………………………… 
 


