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62-600 KOŁO
Protokół Nr 33/2022

ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,

z dnia 21 lutego 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik. Każdy z 

członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. 

dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Rober Jokiel - Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania

- Jacek Brzęcki - p.o. Komendant Powiatowy Policji w Kole

- Krzysztof Żurawik - Komendant Powiatowy PSP w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z 

działalności jednostki i występujących zagrożeniach w Powiecie Kolskim w 2021r.

2) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

Kolskiego w roku 2021r.

3) Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielopolskiego zadań z 
zakresu administracji rządowej.

4) Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z 

działalności jednostki i występujących zagrożeniach w Powiecie Kolskim w 2021r.

Na wstępie Komendant Krzysztof Żurawik poinformował, że w powiecie kolskim w dniach od 

17 do 21 lutego br. odnotowano 231 zdarzeń związanych ze skutkami gwałtownych wichur. 

Do pracy przy zdarzeniach spowodowanych wichurami zaangażowane były oprócz jednostki 

PSP wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu.

Najwięcej zdarzeń dotyczyło: Zerwane lub uszkodzone dachy -80, połamane drzewa -71, 

zerwane linie energetyczne -17.



Najwięcej zdarzań odnotowano w:

. Gmina Kłodawa-47

• Gmina Chodów - 37

• Gmina Koło-27

• Gmina Dąbie-24

• Gmina Kościelec-23

• Miasto Koło -20

• Gmina Babiak i Gmina Przedecz -15

• Gmina Olszówka -11

• Gmina Grzegorzew-8

• Gmina Osiek Mały - 4

Powiat obsługuje jedna jednostka ratowniczo- gaśnicza PSP oraz 14 jednostek OSP należących 

do KSRG i 81 jednostek OSP spoza KSRG. W 2021r. na terenie powiatu kolskiego odnotowano 

1465 zdarzeń (o 295 więcej niż w roku 2020). Najwięcej zdarzeń odnotowuje się w mieście 

Kole, Babiaku, Kłodawie, Kościelcu i Dąbiu. Osób rannych było 100, natomiast osób 

śmiertelnych 37. Najwięcej zdarzeń dotyczyło pożarów, których odnotowano 242, miejscowe 

zagrożenia 1153, fałszywe alarmy 70.

W związku z trwającym stanem epidemiologicznym KP PSP udostępniła SP ZOZ w Kole dwa 

namioty w celu utworzenia polowej izby przyjęć dla osób zarażonych SARS- CoV- 2, udzielono 

339 druhom instruktażu dot. działań związanych z koronawirusem, brano udział w akcjach 

dystrybucji środków ochrony indywidualnej dla placówek oświatowych oraz instytucji.

W 2021r. przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Funkcjonariusze PSP w Kole przeprowadzili 106 kontrole, podczas których stwierdzono przy 

tym 128 nieprawidłowości.

Komendant poinformował członków Komisji, że w roku 2022 planuje zakup średniego 

samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz lekki samochód rozpoznawcze - ratowniczy.

Przewodniczqcy Komisji Łukasz Królasik stwierdził, iż informacja Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 202lr. została przyjęła przez aklamację. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Ad 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 

Kolskiego w roku 2021r.

Informację przedstawił p.o. Komendanta Policji w Kole Jacek Brzęcki. Sprawozdanie w formie 

pisemnej radni otrzymali przed posiedzeniem Komisji. Efektywność pracy poszczególnych 

jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników Komendy Głównej Policji i 

obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu tj. wszczęcia postępowań 

kryminalnych (1074 postępowania, wskaźnik wykrywalności 80,2%), przestępstwa gospodarcze (281 

postępowań, wskaźnik wykrywalności 81,20%), bójki i pobicia, kradzież rzeczy (99 zdarzeń), kradzież z 

włamaniem samochodu (4 zdarzenia), uszczerbek na zdrowiu (21 przypadków), uszkodzenie rzeczy (46 

przypadków), kradzież z włamaniem (70 przypadków), rozbój i kradzież rozbójniczy (4 przypadki). W 

2021 r. na terenie powiatu kolskiego odnotowano łącznie 1433 czynów przestępczych, z czego 821 to 

przestępstwa o charakterze kryminalnym. Podsumowując pracę pionu prewencyjnego Komenda 

Powiatowa Policji w Kole w roku sprawozdawczym ujawniła ogółem 8087 wykroczeń. Wobec 6491 

sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kole.

W 2021r. odnotowano 49 wypadki drogowe, w którym zginęło 8 osób, a 50 zostało rannych. 

Odnotowano wzrost kolizji drogowych - 605, tj. o 2014 zdarzeń więcej niż w roku 2020. Policjanci 

Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole ujawnili łącznie 185 kierujących prowadzących pod wpływem 

alkoholu z czego 102 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości i 83 w stanie po 

spożyciu alkoholu.

Przewodniczący Komisji Łukasz Królasik stwierdził, iż informacja o stanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 202Ir. została przyjęła przez 

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Komisji wysoko ocenili pracę straży pożarnej jak i policji na terenie powiatu 

kolskiego w 2021r.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielopolskiego zadań z 

zakresu administracji rządowej.

Projekt omówił p. Robert Jokiel. Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania porozumienia 

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie zawierania umów na 

prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przyjęcie od 

Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji rządowej związanych z 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Postanowienia porozumienia dotyczą 



przeprowadzenia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie 

kosztów tychże badań. Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się od 05.04.- 28.04.2022r. na 

terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

Nikt nie zgłaszał uwag, w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

przedstawiony projekt uchwały (załgcznik nr 4 do protokołu).

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 10.00

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej


