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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 3/2022 w dniu 16.02.2022 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15.00 zakończono o godz. 18:30 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

obecna  

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc nieobecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Tomasz Kranc 

 

2. --- 

 

3. ---  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Michał Piechocki – Wicestarosta    

 

5. Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

 

6. ---   

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Wizytacja stacji kontroli pojazdów przy ul. Kościuszki 55 w Wągrowcu.  

3.  Informacja o realizacji zadań PZD w Wągrowcu za 2021 rok oraz przebieg utrzymania zimowego 

dróg.  

4. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
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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 oraz gości przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia.  
 

Ad.2.  
 

Pierwsza część posiedzenia Komisji miała charakter wizytacji nieruchomości położonej w Wągrowcu 

przy ul. Kościuszki 55, której właścicielem jest Powiat Wągrowiecki. Radni uczestniczący w obradach 

Komisji zapoznali się, ze specyfiką i zakresem działań stacji diagnostycznej pojazdów. Wizytacja była 

jednym z elementów omawiania materiałów sesyjnych, przygotowanego projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

położonej w Wągrowcu właśnie przy ul. Kościuszki 55, na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Stacji 

Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych Sp. z o.o. w Wągrowcu.  

Ad.3. 

 

Informację o zadaniach zrealizowanych w 2021 roku przez Powiatowy Zarządu Dróg przedstawił 

Dyrektor Robert Torz. Dyrektor PZD przedstawił sieć dróg powiatowych i ich strukturę,  

ze szczegółowym zestawieniem dróg powiatowych w rozbiciem na poszczególne gminy. Dyrektor Torz  

w szczegółowym zestawienie przedstawił realizację zadań w planie rzeczowo-finansowym w 2021 roku. 

Przedstawiciel PZD podał również zestawienie ilościowe zadań i robót wykonanych w okresie  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Radni zapoznali się również z zestawieniem robót prowadzonych 

jako zadania wieloletnie m. in: remont ul. Antoniewskiej w Skokach (szczegółowe zestawienie stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).  

Podczas swojego wystąpienia Dyrektor PZD przedstawił zaangażowanie środków na zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych w sezonie 2021/2022, w którym zostało zawarte szczegółowe zestawienie środków 

finansowych zaangażowanych i wykorzystanych (załącznik nr 2). 

W nawiązaniu do przedstawionych materiałów Dyrektora PZD głos zabrał Wicestarosta, który 

poinformował o istniejącym dokumencie Strategia Zarządzania Drogami Powiatowymi. Wicestarosta 

powiadomił również, że w ostatnim czasie 40 km dróg powiatowych przejęły samorządy gminne. Ważną 

informacją, którą przekazał Wicestarosta, jest drastyczny wzrost cen usług drogowych i bez pozyskania 

środków zewnętrznych ciężko będzie zrealizować wiele założonych zadań drogowych.  

 

Wicestarosta omówił również pozostałe materiały sesyjne w kwestii m. in. podjęcie uchwał w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickich w: Łeknie, Mieścisku i   

 

Omówiona szczegółowo była również uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia 

Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

 

Radni zapoznali się również z projektami uchwał w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki 

pomocy finansowej Gminie Damasławek, Gminie Skoki, Gminie Gołańcz, Gminie Wiejskiej Wągrowiec, 

Miastu Wągrowiec na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną 
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powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Programem 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032” 

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione materiały. 

 

 

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 

 

……………………………………… 
 


