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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 10/2020 w dniu 22.07.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.15 
 

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 obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. --- 

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia zdalnego. 

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.  

 

 

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 zdalnego.  
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Ad.2.  
 

Omawianie materiałów sesyjnych rozpoczął Sekretarz Powiatu pan Radosław Kubisz, który w pierwszej kolejności 

omówił projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zajętych pod ulicę 

Lipową oraz wyrażenie zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego  

na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami inwestycyjnymi na ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej. 

Sekretarz wyjaśnił, że w przypadku ul. Lipowej zarządcą jest już Miasto Wągrowiec, które formalnie stanie się 

właścicielem tego odcinka dróg, natomiast w przypadku pozostałych ulic nastąpiły zmiany orzecznictwa i w 

przypadku zmiany kategorii drogi wymagane są uregulowania prawne nieruchomości. Kolejny projekt omawianej 

uchwały dotyczył zmiany uchwały XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. Zadanie to na jednostki samorządu terytorialnego nakłada Ustawa o publicznym 

transporcie zbiorowym, która określenia przystanki komunikacyjne, których są właścicielami lub zarządzającymi, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Organizowanie publicznego transportu drogowego polega między innymi na określaniu przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Radny 

Wiesław Ewertowski zapytał, czy podjęcie tej uchwały wygeneruje dodatkowe koszty dla Powiatu 

Wągrowieckiego? Sekretarz Kubisz wyjaśnił, że bez względu na to czy, są to drogi wojewódzkie czy powiatowe 

zadania w kwestii utrzymania przystanków w odpowiedniej jakości i czystości spoczywają na samorządach 

gminnych, na których terenie znajduje się dany przystanek. W kolejnej części spotkania członkowie Komisji 

zapoznali się z uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego. Pan Radosław Kubisz 

wyjaśnił, że w czasie panującej pandemii koronawirusa na terenie całego kraju wprowadzono obostrzenia 

nakazujące stosowanie się do reżimu sanitarnego w związku z powyższym, żeby nie narażać społeczeństwa  

na ryzyko zarażenia się najlepszym rozwiązaniem będzie uchylenie obowiązującej uchwały do czasu wyjścia  

z pandemii. Kolejnym omawianym punktem było omówienie przejścia radnej Haliny Sobota z Komisji Rewizyjnej 

do Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, który był podyktowany pisemnym wnioskiem zainteresowanej w tej 

kwestii. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawił również Sekretarz Powiatu, który wyjaśnił,  

że zmiany podyktowane są rozwojem infrastruktury (głównie w szkolnictwie zawodowym) oraz stanowią 

pochodne rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie środki niewykorzystane trafią do rezerwy 

ogólnej.  

Starosta Tomasz Kranc wyjaśnił zebranym radnym, że w obecnej chwili przewoźnik PKS wykazuje duże straty 

spowodowane COVID19, które przekładają się na ograniczenia w połączeniach na liniach autobusowych. 

Obowiązkiem samorządu powiatowego będzie stworzenie komunikacyjnej siatki połączeń, która umożliwi 

wszystkim mieszkańcom gmin z terenu powiatu wągrowieckiego dotarcie do stolicy powiatu. Na chwilę obecną 

mieszkańcy gmin: Damasławek, Mieścisko i Wapno nie mają możliwości skorzystania z komunikacji autobusowej 

z powodu braku połączeń. Radny Andrzej Banaszyński podkreślił, że stworzenie takiej siatki połączeń musi być 

ściśle skorelowane z PKP, a największą siłą napędową tego układu będzie młodzież.  
 

Członkowie KBiK pozytywnie zaopiniowali protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.    
 

Materiały sesyjne zostały zaopiniowane pozytywnie przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji.  

 

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 

 

……………………………………… 
 


