
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 15/2016 w dniu 15.11.2016 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.30 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

- sekretarz Komisji      

obecny 

4. Tadeusz Synoracki obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc obecny 

7. Krzysztof Migasiewicz obecny  

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. ________________ 

2. ________________ 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

  1. Robert Torz  -   dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu. 

       2. ____________________________ 

         3. ______________________________ 

         4. ________________________ 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Informacja o stanie realizacji zadań PZD w 2016 roku. 

1.3.Przygotowania PZD do zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 2016 / 2017. 

1.4. Przyjęcie protokołów z 19 lipca oraz ostatniego posiedzenia komisji.    

 

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

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
      

                  BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty,   

 

  Ad. 2. Informację o stanie realizacji zadań PZD w 2016 roku przedstawił Robert Torz - dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu. Omówił stan posiadania sieci dróg powiatowych i jej 

strukturę, dalej omówił stan realizacji podstawowych zadań drogowych objętych planem finansowym 

Powiatowego Zarządu Dróg wg. stanu na dzień 14 listopada 2016 roku ( zał. nr 1). Przewodniczący 

poprosił członków o dyskusję w przedstawionym temacie. Radny Wiesław Ewertowski poruszył 

sprawę przepustów na drodze powiatowej w Werkowie oraz o zamontowanie barierek 

zabezpieczających. Dyrektor udzielił odpowiedzi, iż powyższe sprawy są przyjęte do realizacji i 

zostały przedstawione sołtysowi wsi. 

    Ad.3.Przygotowania PZD do zimowego utrzymania dróg powiatowych na sezon 2016 / 2017 

zaprezentował Robert Torz. W pierwszej części dyrektor przedstawił informacje ogólną w temacie 

dróg powiatowych oraz zasad utrzymania tych dróg. Omówił zasady postepowania przy zimowym 

utrzymaniu dróg, system pracy, charakterystykę, opis i dopuszczalne odstępstwo w standardach 

zimowego utrzymania dróg. Przedstawił członkom komisji obwody działania jednostek, wykaz 

wykonawców robót zimowego utrzymania dróg w PZD i inne ( zał. nr 2). W dyskusji radni zwracali 

się z problemami spotykanymi w terenie: Radna Halina Sobota prosiła o wyjaśnienia w sprawie 

mostku na klasztornej tj. przeglądu, naprawy. Radny Jacek Brzostowski mówił o możliwościach 

zainstalowania świateł pulsujących na skrzyżowaniu Wiśniewo, Łukowo z droga wojewódzką. 

Radny Wiesław Ewertowski zwrócił się do członków komisji o poparcie w sprawie ustawienia 

lustra bądź wycięcia drzew na drodze wojewódzkiej w Łaziskach. Odpowiedzi w powyższych 

kwestiach udzielił dyrektor PZD. Radny Łukasz Wachowiak prosił o informację w sprawie mostu 

w Laskownicy Wielkiej. Odpowiedzi udzielił Starosta wągrowiecki, informując, że nieustanne 

zmiany w przepisach, brak odpowiednich decyzji zmuszają do przesunięcia inwestycji w czasie. 

Przewodniczący komisji Grzegorz Owczarzak podsumował przedstawione informacje pozytywnie, 

stwierdzając, iż oczekiwania mieszkańców są większe niż dotychczasowa realizacji wszystkich 

inwestycji drogowych. Na zakończenie komisji Pan Starosta omówił wstępnie plany na rok 2017 w 

zakresie inwestycji drogowych, które będą tematem kolejnych posiedzeń komisji. 

            

  Ad.4. Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły: nr 11z 19 lipca oraz nr 14 z ostatniego posiedzenia komisji. 

  

    5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 



5.1.  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

5.2.  Opinie  

 

                   
 

5.3.Stanowiska 

 

                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

5.4.Wnioski 

Komisja zwraca się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu 

Dróg o ustawienie lustra bądź wycięcie drzew na drodze wojewódzkiej nr 190 przy wyjeździe z drogi 

gminnej ( na wysokości 68,7 km. drogi wojewódzkiej). 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

-- -----------------------------                              --------------------------------------------- 


