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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 5/2020 w dniu 15.05.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 17.00 zakończono o godz. 19.00 
 

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 obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Leszek Zdrzałka  

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu  

 

5. Iwona Tyll – Przewodnicząca Komisji Zdrowia  

 

6. Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg   

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia zdalnego. 

2. Informacja z realizacji zadań PZD w Wągrowcu za 2019  rok oraz przebieg zimowego utrzymania 

dróg i plany inwestycyjne na 2020.  

 

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

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
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Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia.  
 

Ad.2. 
 

Informację z realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za 2019  rok oraz przebieg 

zimowego utrzymania dróg i plany inwestycyjne na 2020 przedstawił dyrektor Robert Torz.  

Zimowe utrzymanie dróg rozpoczęło się od 1 listopada 2019 r. do 30 marca 2020 r.  Za realizację tego 

przedsięwzięcia odpowiedzialnych było 6 podmiotów gospodarczych, które w postępowaniu 

przetargowym otrzymały ocenę pozytywną.  

Zgodnie z planem finansowym na rok 2020 zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg kwotę 

702 508,00 zł, z czego wykorzystano 211 299,61 zł a pozostałą część 491 208,39 zł podzielono na: 

zimowe utrzymanie dróg 2020/2021 kwota 200 197,39 zł natomiast kwotę 291 011,00 zł przeznaczono na 

zwiększenie środków na wydatki bieżące oraz wydatki remontowe m.in. remonty cząstkowe dróg 

Radny Ewertowski poprosił o wyjaśnienie wysokich różnic cenowych na poszczególnych gminach. W 

odpowiedzi dyrektor PZD wyjaśnił, że jest to efekt osobnych przetargów realizowanych indywidualnie 

przez samorządy gminne.  

 

Następnie dyrektor Torz przedstawił plany inwestycyjne zaplanowane na 2020 rok. Dyrektor 

poinformował, że w chwili obecnej trwają prace na drodze Rąbczyn Żabiczyn oraz na drodze powiatowej 

w Sławicy obie te inwestycje realizowane są w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach 

budżetu obywatelskiego zostanie wykonany remont na drodze w Siedleczku, gdzie koszt zadania 

planowany był na 400 tyś. zł. jednak w ramach postępowań przetargowych udało się zaoszczędzić 136 

tyś. zł. W tym miejscu starosta Tomasz Kranc poprosił członków komisji o wypracowanie wspólnego 

stanowiska by w ramach zaoszczędzonych środków wykonać na drodze w Siedleczku dodatkowe 250 

metrów drogi. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji jednogłośnie opowiedzieli się za 

dalszą kontynuacją tego zadania. W ramach budżetu obywatelskiego zostanie wykonana również 

przebudowa drogi powiatowej 1610P Czekanowo-Przysieczyn wraz ze ścieżka pieszo-rowerową w 

chwili obecnej trwa kompletowanie dokumentacji na realizację tego zadania. Na tym zakończono 

omawianie tematu posiedzenia komisji. 

 

Starosta Tomasz Kranc poinformował, że w tegorocznym wykazie zadań dofinansowywanych w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych zostało ujęte przedsięwzięcie na terenie gminy Skoki, a mianowicie 

przebudowa drogi Antoniewskiej w Skokach. Zadanie to jest na liście przetargowej jednak ceny 

realizowanych przetargów są znacznie niższe i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że remont ulicy 

Antoniewskiej dojdzie do skutku. Będzie to zadanie dwuletnie 2020-2021.  

Starosta Kranc wyjaśnił również, że przyznana subwencja oświatowa jest niewystarczająca i powiat jest 

zmuszony angażować środki własne powiatu. 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
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Członkowie Komisji BiK jednogłośnie zgodzili się na przesunięcie zaoszczędzonej kwoty 136 tyś. zł. 

zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na wyremontowanie dodatkowych 250 

metrów drogi w Siedleczku.  
 
 

Wnioski 
 

BRAK 
 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


