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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 15/2022 w dniu 19.10.2022 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 nieobecny 

7. Tomasz Kranc nieobecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Leszek Zdrzałka  

 

2. Tomasz Kranc  

 

3. ---  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu  

 

5. Kinga Kluczyńska – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Zdrowia 

 

6. Beata Jessa – Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji  

i Transportu Publicznego 

 

7. Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu  

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przygotowanie PZD do zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023 oraz stan realizacji zadań 

na 2022 rok. Plany inwestycyjne PZD na rok 2023. 
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3. Opiniowanie materiałów na sesję. 

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.  
 

Omawianie materiałów sesyjnych rozpoczęła pani Kinga Kluczyńska – Kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia, która omówiła szczegółowo Roczny program współpracy powiatu 

wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok . Celem głównym Programu jest kształtowanie 

demokratycznego ładu w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa 

między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.  

Cele szczegółowe Programu: 

• określenie priorytetowych zadań publicznych, 

• zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, 

• wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych, 

• zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu, 

• obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy 

wolontariuszy, 

• zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe 

wykonanie zadań. 

Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz przedstawił w jednym bloku projekty uchwal dotyczących 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych.  

Pan Sekretarz omówił główne założenia Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport 

Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. Związek powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport 

Regionalny' został utworzony w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców gmin i powiatów 

uczestniczących w nim, w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych 

przewozach pasażerskich oraz skorelowanych usług publicznych. Związek ma pełnić funkcję 

organizatora publicznego transportu zbiorowego. Związek zapewnia organizację publicznego 

transportu zbiorowego między powiatami i gminami województwa wielkopolskiego, w tym 

gwarantuje połączenia pozwalające na sprawną komunikację mieszkańców gmin i powiatów, 

uczestniczących w związku, z terenem miasta Poznania. Dla Miasta Poznania uczestnictwo w 

związku wpisuje się w obowiązek organizacji publicznego transportu zbiorowego na poziomie 

powiatu. Przystąpienie do  związku pozwoli Powiatowi Wągrowieckiemu na zapewnienie 

publicznego transportu zbiorowego głównie między gminami powiatu, a także na swobodne 

tworzenie połączeń z powiatami sąsiadującymi: poznańskim i obornickim, należącymi do Związku, 
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przy wykorzystaniu wszystkich możliwych zewnętrznych źródeł finansowania przy udziale środków 

własnych.  

Pani Beata Jessa – Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego omówiła 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport 

Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. Radni zostali poinformowani, że wraz z przystąpieniem do 

Związku konieczne jest przyjęcie obowiązującego statutu. Statut ten  został wypracowany w ramach 

negocjacji wszystkich uczestników związku oraz został uzgodniony  

z Wojewodą Wielkopolskim. 

Pani Skarbnik Ewa Szczepaniak omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2022- 2040 oraz przedstawiła zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.  

 

Ad.3. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg omówił stan przygotowania do zimowego utrzymania dróg na 

sezon 2022/2023 na terenie powiatu wągrowieckiego. Radnym zostało przedstawione zestawienie 

wykonawców „Zimowego utrzymania dróg 2022-2023” z podziałem na gminy (załącznik nr 1 do 

protokołu). Przy okazji omawiania tego tematu dyrektor PZD podkreślił, że z roku na rok jest coraz 

większy problem z wyłonieniem wykonawców. Powodem tego jest między innymi niepewna 

sytuacja cen paliwa oraz soli, która jest głównym surowcem potrzebnym do prawidłowego 

utrzymania dróg w okresie zimowym.  

Dyrektor Torz przedstawił również zestawienie zadań drogowych zrealizowanych bądź też 

realizowanych jeszcze w 2022 roku. Szczegółowe zestawienie (załącznik nr 2 do protokołu).  

Z najważniejszych inwestycji wymienione zostały: 

• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu 

wągrowieckiego, gdzie wyremontowano łącznie 7020,9 m2. ; 

• remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo długość 990 m.; 

• remont ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała 

Wełna długość 1,7 km. (zadanie w realizacji po umownym terminie).  

Radnym zostało przedstawione zestawienie drogowych planów do realizacji w 2023 roku (załącznik 

nr 2 do protokołu). W planach znalazły się m.in.: przebudowa drogi Mirkowice – Gruntowice, 

remont drogi Kopaszyn – Kamienica, remont drogi Krzyżanki – Gołańcz, Przebudowa drogi 

Wągrowiec – Rąbczyn, rozbudowa drogi powiatowej od drogi woj. 196 do Przysieczyna wraz z 

budową ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa drogi w Kołybkach, remont drogi Pawłowo Żońskie 

Rybowo, remont drogi Mieścisko – Budziejewko, przebudowa drogi Smuszewo – Podolin. 

Podkreślić należy, że wszystko to są plany, a na ich realizację składa się wiele czynników, chociażby 

uzyskanie dofinansowań z równych zewnętrznych programów czy sytuacja gospodarcza w kraju 

(rosnące ceny towarów mi usług).   

Na zakończenie radni Grzegorz Bałdyga oraz Piotr Kaczmarek przekazali dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg wnioski, z prośbą o: 

1. utworzenie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną 

w miejscowości Popowo Kościelne (załącznik nr 3 do protokołu); 

2. wybudowanie kładki dla pieszych przy moście w ciągu drogi powiatowej nr 2397P na 

granicy Skoki – Potrzanowo  (załącznik nr 4 do protokołu).  
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4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  

 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

Obecni członkowie Komisji BiK wszystkie materiały sesyjne zaopiniowali pozytywnie. 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Obecni członkowie Komisji przyjęli protokół nr  14/2022 z ostatniego posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji. 
 

 
 

Wnioski 
 

BRAK 

 

  
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


