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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 6/2022 w dniu 13.04.2022 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.00 zakończono o godz. 17:30 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

obecna  

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński nieobecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Andrzej Banaszyński  

 

2. ---  

 

3. ---  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

 

5. --- 

 

6. ---   

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przebieg inwestycji PZD na 2022 rok oraz ocena stanu dróg powiatowych.   

 

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 oraz gości przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia.  
 

Ad.2.  
 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w gmachu Starostwa Powiatowego, gdzie radni wspólnie  

z dyrektorem PZD ustalili kierunek wizytacji inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. 

  

Komisja BiK wyruszyła w kierunku Mieściska, gdzie przez Popowo Kościelne drogą powiatowa na 

Chociszewo dojechała do drogi wojewódzkiej nr 196. W trakcie objazdu dyrektor Robert Torz omówił 

zakres remontu cząstkowego drogi, który zakład uzupełnienie ubytków w drodze na powierzchni 2 tyś m2 

nowym asfaltem. Następnie radni udali się na drogę powiatową, która prowadzi do miejscowości 

Rościnno, gdzie dostrzeżono remont na odcinku ok. 1 km., który prowadzi bezpośrednio do wioski. 

Głównym celem wyjazdu było wizytowanie największej inwestycji drogowej, którą Powiat Wągrowiecki 

prowadzi wspólnie z Gminą Skoki, a mianowicie remont ul. Antoniewskiej w Skokach. Jest to zadanie 

dwuletnie, które rozpoczęło się pod koniec 2021 roku, a zakończenie zaplanowanych prac według 

harmonogramu ma nastąpić do końca sierpnia 2022 roku. Zarówno Starosta Wągrowiecki jak i dyrektor 

PZD wyjaśnili, że chwilowe zawieszenie prac na remontowanym odcinku spowodowane jest 

ograniczeniami w dostępie do materiałów budowlanych, w tym przypadku kostki brukowej. Ważną 

informacją jaką usłyszeli członkowie Komisji jest zapewnienie dotrzymania terminu realizacji inwestycji. 

Następnie radni przejechali drogą powiatową Rakojady Kakulin, na której również znajdują się odcinki 

wymagające remontów cząstkowych. Komisja przejechała do Pląskowa przez Zakrzewo do Żabiczyna, 

gdzie przy drodze dokonano wizji lokalnej zaprojektowanego ronda, które będzie częścią inwestycji, na 

którą Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie z funduszy rządowych. Kolejnym etapem był 

przejazd przez Łekno do Laskownicy Małej, a następnie w kierunku Kopaszyna. Na tym odcinku radni 

zauważyli również duże potrzeby naprawy dróg powiatowych, dla których zostały przygotowane 

projekty i złożone do odpowiednich instytucji. Ostatnim etapem wyjazdowego posiedzenia Komisji BiK 

było wizytowanie, będącej w fazie ukończenia, inwestycji ul. Grzybowej w Wągrowcu. Radni 

pozytywnie ocenili jakość wykonywanych prac.  

 

Podsumowując posiedzenie Komisji wszyscy jej członkowie, z dyrektorem PZD na czele, doszli  

do wniosku, że przy rosnących cenach usług i materiałów realizacja jakichkolwiek inwestycji, poza 

bieżącymi, nie jest możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego.   

Niestety, poprzez zwiększenie natężenia ruchu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, zwłaszcza w 

okresie zimowo-wiosennym, stan dróg powiatowych ulega niszczeniu.     

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  

 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

BRAK 
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Wnioski 
 

BRAK 

 

  
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


