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Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 2/2020 w dniu 19.02.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.15 
 

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. insp. Magdalena Sławińska – Komendant Powiatowy Policji  

 

5. st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej 

 

6. Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie za 2019 rok, sprawozdanie przez Komendę 

Powiatową Policji i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu za 2019 rok. 

4. Opiniowanie materiałów na sesję.  

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.  
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2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia.  
 

Ad.2. 
 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji (załącznik nr 1) przedstawiła pani komendant 

Magdalena Sławińska, która szczegółowo omówiła stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie powiatu wągrowieckiego. Komendant Sławińska poinformowała radnych, że policjanci z tutejszej 

Komendy borykają się z brakiem nowego radiowozu nieoznakowanego dla patrolu wydziału ruchu 

drogowego, który musi wykonywać swoje zadania wysłużonym radiowozem, który ze względu na 

przejechane kilometry (ok.400 tyś. km.) jest pojazdem bardzo awaryjnym. 

Po wystąpieniu pani komendant radny Jerzy Springer zabrał głos i zwrócił uwagę na problemy pieszych, 

którzy niejednokrotnie bez jakiegokolwiek zastanowienia wchodzą na pasy nie upewniając się czy w 

danej chwili nie nadjeżdża pojazd – radny zaproponował akcję pouczającą dla pieszych. Radny Springer 

poprosił również o częstsze patrole w okolicach ulicy Bartodziejskiej, gdzie notorycznie dochodzi do 

przekraczania prędkości. Na zakończenie Jerzy Springer podziękował, za czuwanie nad bezpieczeństwem 

zawodników oraz gości biorących udział w Mistrzostwach Świata Żaglówek.  

Członkowie komisji pytali panią komendant czy istnieje rejestr pouczeń, który pomoże wyegzekwować 

karę na kierowcach, którzy wielokrotnie dopuszczają się wykroczeń. W odpowiedzi okazało się, że 

policja nie dysponuje takim rejestrem.  

Radny Wiesław Ewertowski zapytał co wpłynęło na wzrost wskaźnika wypadkowości w 2019 roku i czy 

na ten wzrost ma wpływ stan dróg. W odpowiedzi pani komendant policji wyjaśniła, że stan dróg po 

każdym zdarzeniu śmiertelnym jest badany przez funkcjonariuszy policji i zarządcę drogi, a ogólny stan 

oceniany jest jako dobry. Komendant dodała, że tak jak w latach wcześniejszych to prędkość wpływa na 

wzrost tragicznych statystyk.  

Na zakończenie pani komendant podziękowała za całoroczną współpracę.  
 

 

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 

przedstawił i omówił pan Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu (załącznik nr 

2). Komendant w swoim wystąpieniu poinformował radnych, że w minionym 2019 roku nastąpił spadek 
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miejscowych zagrożeń, a wpływ na to miała zdecydowanie mniejsza liczba interwencji związana z 

usuwaniem owadów błonkoskrzydłych.  

Radna Krystyna Urbańska pytała komendanta PSP co było najczęstszą przyczyną pożarów w 2019 roku 

w udzielonej odpowiedzi komendant powiedział, że to pożary sadzy w przewodach kominowych 

stanowią największy procent przyczyny pożarów. Radny Wiesław Ewertowski zaznaczył, że warto 

nakładać mandaty, za niedopilnowanie podstawowego obowiązku, który wynika choćby z prawa 

budowlanego.  

 

Ad.3. 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu przedstawił informację o realizacji zadań przez w 

2019 rok (załącznik nr 3). Na wstępie dyrektor Torz przybliżył strukturę organizacyjną PZD. W swoim 

wystąpieniu dyrektor PZD poinformował jakie ulice zostały pozbawione kategorii dróg powiatowych (ul. 

Parkowa w Skokach oraz ul. Rościńska obecni apb. Przykuckiego w Skokach) oraz poinformował o 

trwających pracach zniesienia kategorii drogi powiatowej dla ul. Lipowej w Wągrowcu.  

Dyrektor Torz poinformował członków komisji, że plan na 2019 roku został wykonany w 99,96 

procentach.  

Zrealizowane zadania przez PZD szczegółowo znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 
 

Ad.4. 
 

Materiały sesyjne zostały omówione szczegółowo przez radnych wspólnie z panem starostą Tomaszem 

Krancem, który informował m.in. o wysokości proponowanych dotacji na ochronę zabytków dla parafii 

w Łeknie i Mieścisku, a także o przedłużeniu dzierżaw dla lokali będących własnością powiatu.   

 

Materiały sesyjne zebrani radni zaopiniowali pozytywnie. 

 

Ad.5. 

Obecni członkowie Komisji BiK przyjęli jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia Komisji. 
 

 

 

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 

 

……………………………………… 
 


