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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 11/2020 w dniu 16.09.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.10 
 

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 nieobecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. nieobecny  

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. insp. Magdalena Sławińska – Komendant Powiatowa Policji w Wągrowcu   

 

5. st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży pożarnej w Wągrowcu  

 

6.  Artur Piechowiak – WOPR Wągrowiec  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia zdalnego. 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji.  

 

 

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

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
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Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz gości przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia zdalnego.  

Ad.2.  
 

Informację o stanie bezpieczeństwa w czasie wakacji przekazał jako pierwszy przedstawiciel WOPR pan 

Artur Piechowiak, który w pierwszej kolejności zapoznał członków Komisji, ze specyfiką działalności 

oddziału WOPR na terenie powiatu wągrowieckiego. Pan Piechowiak poinformował, że w okresie 

wakacyjnym WOPR Wągrowiec wyszkolił 15. młodszych ratowników, którzy stanowią mocne wsparcie 

dla obecnie realizujących zadania na wodzie ratowników. Przedstawiciel WOPR podkreślił, że sezon 

wakacyjny 2020 był, wbrew pozorom, bezpiecznym okresem w trakcie, którego nie doszło do utonięć,  

a zagrożenia jakie wystąpiły to głównie pogryzienia przez owady oraz drobne skaleczenia i rozcięcia. 

Łącznie w patrolowaniu akwenów wykonano 184 godziny patrolu na wodzie, które realizowało 15 

ratowników czynnych.  

Przedstawiciel WOPR poinformował o wspólnych ćwiczeniach straży pożarnej z ratownikami WOPR, 

które odbyły się na jeziorze Włóna (gmina Skoki) podkreślając, że zintensyfikowanie takich działań 

znacznie usprawnia i pozwala wypracować wspólne decyzje pozwalające działać jeszcze lepiej  

i skuteczniej.  

Pan Artur Piechowiak zwrócił się z apelem do Policji z prośbą o zwiększenie patroli wodnych na wodzi 

lub też bezpośrednio w linii brzegowej. W odpowiedz na ten apel, insp. Magdalena Sławińska 

poinformowała, że logistycznie jest to ciężkie do realizacji przy braku sprzętowym oraz brakach 

kadrowych.  

W kolejnej części głos zabrała insp. Magdalena Sławińska, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji 

zadań w okresie letnim. Komendant Powiatowa Policji poinformowała, że w okresie lipca i sierpnia 

Policja realizowała zadania występujące w ciągu roku oraz te, które zdarzają się częściej w okresie 

typowo letnim. Funkcjonariusze Policji w okresie letnim ujęli podpalacza, który dopuścił się kilkukrotnie 

podpaleń stogów oraz zabudowań w Pawłowie Skockim. Dodatkowo policjantom udało się zatrzymać 

mieszkańca Gorzowa, który metodą „na policjanta” próbował wyłudzić pieniądze od starszej mieszkanki 

powiatu wągrowieckiego. W 4. przypadkach policjanci prowadzili poszukiwania osób zaginionych  

w okresie letnim na terenie powiatu wągrowieckiego przybyło 21 niebieskich kart, które głównie 

dotyczyły znęcań nad członkami rodziny. Pani Komendant Policji podkreśliła, że największym 

problemem w okresie letnim jest nadal nadużywanie alkoholu. Insp. Sławińska zaznaczyła, że w okresie 

letnim 2020 dużo czasu absorbowało sprawdzanie osób przebywających na kwarantannie przez patrole 

Policji, zdarzyły się również postępowania sądowe dla osób nie respektujących zaleceń kwarantanny.  

O stanie bezpieczeństwa opowiedział również st. bryg. Zbigniew Dziwulski, który poinformował,  

że straż pożarna w okresie letnim interweniowała łącznie 149 razy. Komendant Powiatowy PSP 

podkreślił, że odnotowano spadek liczby pożarów podczas prac żniwnych, a jest to na pewno efekt 

nowszego sprzętu jakim dysponują rolnicy oraz prowadzenia działań prewencyjnych podnoszących 

świadomość rolników. W okresie letnim odnotowano również dwa pożary lasu na terenie powiatu 

wągrowieckiego, które udało się szybko opanować. Dużą ilość zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia, 

do których wzywania strażacy. W okresie letnim strażacy pomimo działalności ratowniczej realizowali 

również działalność kontrolno-rozpoznawczą, a także realizowane byłe ćwiczenia m.in. z ratownictwa 

wodnego oraz rozpoznania punktów czerpania wody.  

  

Po wysłuchaniu sprawozdań głos zabrał radny Jerzy Springer, który prosił jak ma się liczba 

„wypływanych” godzin w porównaniu do poprzedniego sezonu oraz jakie są największe 

niebezpieczeństwa nad woda. W odpowiedzi przedstawiciel WOPR poinformował, że czas patrolowania 

łodzią był porównywalny z rokiem ubiegłym, a największym problemem występującym nad wodą jest 

nadal spożywanie alkoholu.  
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Radny Jerzy Springer proponuje rozważyć na jeziorze Durowskim ograniczenie mocy sprzętu 

silnikowego, który stanowi zagrożenie dla osób korzystających z kąpielisk.  

 

Po zakończeniu dyskusji nad bezpieczeństwem w okresie letnim radny Wiesław Ewertowski zwrócił 

uwagę, że podróżując po powiecie wągrowieckim zaobserwował identyczne ceny paliw, które są 

znacznie wyższe jak w innych regionach. Członkowie Komisji podjęli decyzję o wystąpieniu z 

wnioskiem o zbadanie tej sprawy przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  
 

Członkowie KBiK pozytywnie zaopiniowali protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.    
 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji składy wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 

Wągrowcu o zbadanie procesu ustalania cen paliw na stacjach benzynowych na terenie powiatu 

wągrowieckiego.  

 

 

 

 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


