
Protokot nr 1/21

z posiedzenia Komisji Bezpieczehstwa,

Porz^dku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 21 stycznia 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakoriczenia: 12.20

Posiedzenie odbywafo si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferenqq w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna- art. 15zzx ust. 2 1 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziaianiem 1 zwalczaniem COVlD-19, innych

chorob zakaznych oraz wywofywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 11 cztonkow komisji oraz:

1) podinspektor Rafai Siczek - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ktodzku

2) p. Stanlslaw Sijka - Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych

3) p. Jan Kalfas - Dyrektor Wydzialu Zarz^dzania Kryzysowego 1 Bezpieczehstwa Publicznego.

4) p. Wiestaw Ziemianek - Inspekcja Transportu Drogowego w Ktodzku

Listy zdalnego uczestnictwa radnych i gosci w zatqczeniu do protokofu.

ZAtACZNIKIl-2

Przewodniczqcy Komisji, P. Waidemar Bicz - Przewodniczqcy Komisji, P. Waldemar Bicz - otworzyt

posiedzenie komisji, przywitat cztonkow komisji biorqcycti udziat w posiedzeniu. Przedstawit

porzqdek posiedzenia. Spytat o uwagi lub wnioski do porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym na strong internetowq

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji.

2. Bezpieczenstwo na drogach powiatu ktodzkiego.

3. Sprawozdanie z dziatalnosci komisji w 2020 roku.

4. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku
Publicznego i Infrastruktury Drogowej,
b) przyjQcie protokotu nr 11/20 z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porz^dku Publicznego i
Infrastruktury Drogowej w dniu 17 grudnia 2020 roku

Radna, p. Joanna Walaszczyk w zwi^zku z porz^dkiem obrad sesji, zaplanowanym na dzieh 25

stycznia 2021 roku, gdzie b^dzie omawiany temat udzielenia pozyczki dtugoterminowej dia PKS-u,

zwraca si^ o mozliwosc przedyskutowania tego tematu w sprawacti roznycti? Prosi o wprowadzenie

tego punktu do porzgdku obrad dzisiejszej komisji. Dodata rowniez, ze b^dzie podejmowane

gtosowanie nad projektem uctiwaty na jutrzejszej Komisji Budzetu i Finansow, ktorej jest cztonkiem.



Przewodnicz^cy Komisji zaproponowat, aby pozostawic porz^dek obrad w pierwotnej formie. Na

dzisiejszej Komisji nieobecny jest przedstawiclel Zarzgdu. Sugeruje, by Komisja Budzetu I Finansow

podj^ta ten temat, z udziatem przedstawlciela Zarzqdu.

Radna, p. Krystyna Sllwlriska stwierdzifa, ze Komisja Bezpieczenstwa, Porz^dku Publicznego i

Infrastruktury Drogowej jest komisjq merytorycznq do spraw zwi^zanych z PKS-em. W slad za radnq
Joannq Walaszczyk wnosi o rozszerzenie porzqdku dzisiejszej komisji.

Przewodniczqcy Komisji nadmienit, ze Komisja Bezpieczenstwa; Porzgdku Publicznego i

Infrastruktury Drogowej jest merytoryczna do dziatalnosci- nie do finansow tejze spotki. Prosi, aby

nie rozszerzac;,no sHq" tej tematyki, tym bardziej, ze Zarz^d nie zdqzyt si^ do tego przygotowac.

Radna, p. Jozef Koft popiera argumenty radnej Walaszczyk. Zgtosit wniosek formalny o

wprowadzenie do porzqdku obrad - przed sprawami roznymi - punktu dotyczqcego PKS-u. Sprawa

spotki zawsze budzila wgtpliwosci wsrod radnych.

Przewodniczqcy Komisji zarz^dzit gtosowanie nad wnioskiem formalnym radnego Kotta o

rozszerzenie porzgdku poprzez wprowadzenie punktu dotycz^cego PKS-u.

Radny, p, Tadeusz Zielihski nadmienit; ze projekt uchwaty dotycz^cy zobowiqzania finansowego,

ktory zgodnie ze Statutem Powiatu Ktodzkiego nalezy do wyt^cznej kompetencji Komisji Budzetu i

Finansow. Opowiada si^ przeciwko wnioskowi radnego Kotta.

Komisja 3 gfosami za, 5 gfosami przeciw 3 wstrzymujqcymi siq od giosu. Wniosek formalny nie zostaf

przyjqty.

Ad. 2 Bezpieczenstwo na drogach Powiatu Ktodzkiego

Podinspektor, p. Rafat Siczek - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ktodzku omowit

prezentacj^ dot. powyzszego tematu, ktora stanowi zatqcznik do protokotu.

ZAt/\CZNIK4

Przewodnicz^cy Komisji odniost si^ do prezentacji mowiqc, ze przedstawione dane sg intrygujqce i

zactiQcajq do dalszych dziatan, zarowno samorzqd jak i drogowcow. Zwraca si^ z pytaniem o kwesti^

zatrzyman prawa jazdy za przekroczenie pr^dkosci „o ponad 50 km na godzinq". Jak nalezy rozumiec

to stwierdzenie?

Podinspektor, p. Rafat Siczek - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ktodzku odpowiedziat, ze

nalezy to rozumiec, ze przekroczono „o 50 do ograniczenia, ktore jest na danej drodze".

Przewodnicz^cy Komisji dopytat, czy prowadzona jest ewidencja dotyczgca miejscowycli czy

turystow?



Podinspektor, p. Rafat Siczek - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ktodzku powiedziat, ze nie

jest prowadzona taka ewidencja. Przypuszcza, ze zdarza przy przekroczeniu pr^dkosci dotycz^

zarowno mieszkancow jak i turystow.

Radna, p. Krystyna Sliwinska ztozyta podzi^kowania za pracQ oraz zyczyta, aby praca, a wtakiwie

misja spoteczna przez spoleczehstwo byta doceniana i szanowana.

Radny, p. Tadeusz Zielihski poruszyt temat identyfikacji porzuconych samochodow na terenie

powiatu. Radny chciaiby wypracowac ustnq procedure takie] identyfikacji, nadmienit, ze jest w statym

kontakcie z Komendantem, liczy na spotkanie w blizej nieokreslonym terminie. Zwraca si^ rowniez z

pytaniem o mapQ zagrozeh zamieszczonq na stronie Policji - czy jest ona aktualizowana? Radny

odnosi wrazenie, ze obraz tej mapy jest taki sam jak sprzed roku. Zwraca siQ z sugestiq o przyjrzenie

siQ takiemu stanowi rzeczy.

Wiestaw Ziemianek - Inspekcja Transportu Drogowego w Ktodzku przedstawit najwazniejsze

informacje w odniesieniu do dziatania Inspekcji Drogowej na terenie powiatu ktodzkiego.

Na pocz^tku poinformowat 0 sytuacji kadrowej, ktora od kilku lat jest skromna. Jest szansa na

dodatkowy etat. W poprzednich latach, mimo ch^ci do pracy, rekrutacje kohczyty si^ negatywnie z

uwagi na niespetnienie kryteriow, jakie sq wymagane przy przyjQciu do stuzby. W latach 2018-2020

uzyskano dodatkowy sprz^t przy udziale srodkow europejskich - o wartosci 0,5 min ztotych. Jest to
bardzo duze wsparcie techniczne. Otrzymano sprz^t m.in. do kontroli komputerow samochodow.

Jest osoba, ktora ma uprawnienia diagnosty, ktory potrafi kontrol^ prowadzic. Inspekcja dysponuje

sprz^tem do badania trzezwosci kierowcow. Nieprowadzona jest statystyka dia powiatu ktodzkiego.
Jestesmy jedynq jednostkq Inspekcji Drogowej w Polsce, ktora posiada duzy zakres wspotpracy z

Policjq. Jesli chodzi o powiat ktodzki w ubiegtym roku odnotowano 470 wykroczeh - gtownie
zwiqzanych z wykonywaniem przewozow drogowych, 320 dowodow rejestracyjnych zostato
zatrzymanych, wszcz^to 70 post^powah administracyjnych zarowno wobec przewoznikow,
podmiotow wykonujqcych przewozy drogowe jak i osob fizycznych petni^ce rol^ osob zarzqdzajqcych

transportem drogowym. Dodatkowo 7 przypadkow zabrania prawa jazdy m.in. za pr^dkosc. W

oparciu o wskazanie tachografu analizowana jest dopuszczalna granica bt^du. Takie sytuacje takze

miaty miejsce. W ostatnich latach kwestiq wielokrotnie poruszanq na komisjach jest kwestia wazenia
pojazdow, tzw. ich przetadowanie. Zgodnie z obowiqzujqcymi regulacjami od 2011 beneficjentem kar
administracyjnych naktadanych z tytutu poruszania si^ po drogach publicznych pojazdow ci^zkich sq

zarzgdcy drog - samorzqd powiatowy, gminny czy wojewodzki. Polska w 2004 roku wst^pujqc do Unii

Europejskiej, podpisuj^c traktat akcesyjny zobowiqzata si^, ze w ciqgu bodajze 5-6 lat dostosuje si^ z

poziomu drog krajowych do transportu mi^dzynarodowego, tak by przewoznik mi^dzynarodowy
mogt dojechac do miejsca zatadunku, odbioru towaru. Standardem mial bye dopuszczalny nacisk na

osi - 11,5 ton. Polska tego nIe uczynita w 2010 roku, wobec czego wszcz^to przeciwko Polsce

post^powanie karne w oparciu o przepisy o funkcjonowaniu UE - w zwiqzku z niewywiqzaniem si^ z
obowiqzku traktatowego. W tej chwili weszta w zycie nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym.

Kary, ktore zostaty natozone za naruszenie traktatu b^dq musiaty bye zwrocone. Podmioty ukarane

majg miesiqc na wystqpienie do zarzgdcow drog o zwrot pieni^dzy. Takich spraw na terenie powiatu

ktodzkiego i powiatow osciennych jest niewiele. Jezeli chodzi o zaangazowanie Inspekcji Drogowej w

walk^ z koronowirusem to udziat w blokowaniu granic, kontrola na drogach dojazdowych do granic.

Pozyskano srodki ochrony m.in. dIa noclegowni w Ktodzku przy ul. tiukasihskiego. W przypadku

zaistnienia potrzeby dostarczenia srodkow zwraca si^ z propozycjq pomocy - dysponujq odpowiednim



wsparciem w tym zakresie. Podsumowujgc dodat, ze ITD wspotpracuje ze Starostq, wojtami,
burmistrzami. Jest otwarty na wszelkg wspofprac^.

Przewodnlczqcy Komisji zapytal, czy mozna liczyc na zwi^kszenie ilosci pomiarow radarowych na
terenie powiatu ktodzkiego? Z jego wiedzy wynika, ze w skali kraju mierniki szybkosci majg ulec
zwi^kszeniu.

Wiestaw Ziemianek - Inspekcja Transportu Drogowego w Ktodzku odpowiedziat, ze pomiar
pr^dkoki jest realizowany na roznych poziomach. Inspekcja Transportu Drogowego jest zbudowana
w oparciu o dwie struktury. Wojewodzka - podlegajqca pod Wojewod^, jako stuzba zespolona przy
Wojewodzie oraz Glowny Inspektorat Transportu Drogowego - podlegaj^cy pod wtasciwego ministra
do spraw transportu, jako centralny organ administracji pahstwowej. Sktada si^ on z oddziatow
terenowych - tzw. delegatury. Najblizsza nam to delegatura we Wroctawiu. Fotoradary podlegaj^
pod Gtowny Inspektorat. Wojewodzkie Inspektoraty nie majg wptywu na montaz I obstugQ urz^dzen,
prowadzenie post^powah czy nawet sankcjonowanie wykroczen. Zadeklarowal rozpoznanie, co jest
planowane w powiecie ktodzkim oraz przekazanle takiej Informacji, bowiem z jego wiedzy wynika, ze
sg podejmowane pewne inicjatywy. Dodat rowniez, ze na wniosek ITD niektore fotoradary zostaty
zainstalowane. ITD dysponuje r^cznyml miernikami pr^dkoki, wideo rejestratorow - jeden na Dolny
Slqsk. Prowadzone sg blez^ce kontrole jak np. w Jelenlowie - Lewin Ktodzki- jest zainstalowany
system tzw. preselekcjl wagowej, dzl^kl przychylnosci rowniez GITD.

Przewodniczqcy Komisji podzi^kowat za deklaracjQ i prosit p. Jana Kalfasa o zwrocenie wi^kszej uwagi
na temat pomiaru pr^dkosci. Aby uwidocznienie aktualnej pr^dkosci budowato swiadomosc

bezpieczenstwa drogowego.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwraca siQ z pytaniem dotyczgcym sktadnic drewna - co ma zrobic

spotecznosc lokalna obserwuj^ca przetadowany samochod zwoz^cy urobek lesny. Jak sprawna jest
ITD w tym zakresie? Czy s^ zgtaszane podobne problemy? Zwraca s\q z propozycj^ zorganizowania
kampanii spotecznej wspolnie z gminami, ITD, Policjq.

Wiestaw Ziemianek - Inspekcja Transportu Drogowego w Ktodzku odpowiedziat, ze zgtoszenia s^ -

najcz^sciej w formie anonimowej. Prowadzony jest rowniez rejestr takich wnioskow. Dodat, ze 3 lata

temu opracowat katalog punktow newralgicznycti na terenie powiatu. Nie ma rowniez stuzby

dyzurnej, ktora kontrolowataby tego typu zdarzenia. Kazde wykroczenie udokumentowane (np.

nagraniem z telefonu komorkowego) moze bye kigane przez Policj^. ITD nie ma uprawnieh w tym

zakresie. Rowniez wielokrotnie na wniosek Policji dokonywano zabezpieczenia danych z zapisow

tacliografow. Problem transportu jest od wielu lat omawiany, system funkcjonujqcy kiedys nie byt zty.

Sktadnice byty lokalizowane dok cz^sto, sam transport byt stosunkowo Ikjszy. Wynikato to z

mozliwoki tectinicznycti. ITD nie mok naktadac sankcji, jedynie w trakcie kontroli nakazac

przetadunek tego drewna. Problem ten jest poruszany wielokrotnie, Czechy majg podobne

rozwiqzanie z punktu widzenia skutecznoki kontroli i ochrony drog. Natomiast, jesli chodzi o

mozliwoki tectiniczne pomiaru na mostach - jest to kwestia kosztow, ktory jest dose wysoki.

Jedynym sensownym wyjkiem jest rozwi^zanie systemowe, ktore przywroci sktadnice.

Radny, p. Borystaw Zatoka podzi^kowat za bardzo obszern^ odpowiedz. Zwrocit si^ z pytaniem o

powotanie zespotu sktadajqcego si^ Zarzqdu Drog Powiatowycfi, przedstawicieli gmin zarzqdzajqcych



drogami, Policji a przede wszystkim Lasow Pahstwowych, ktory wskazatby w dtugiej perspektywie

kierunek na budowanie zespolu sktadnic. Mnostwo firm transportowych, za nieduze pieniqdze

mogtyby przewozic drewno mniejszymi potokami z lasu do skiadnlcy. Kieruje pytanie do

Przewodniczqcego Komisji o powolanie zespotu, ktory przygotowatby dokument strategiczny -

posadowienia sktadnic drewna, skonsultowanego z ITD, Lasami Pahstwowymi i Policjq. Jest to kwestia

kierunkowego podejscia do gospodarki lesnej.

Przewodniczgcy Komisji podziela zdanie radnego Zatoki, konsuitacje takie sq potrzebne. B^dzie to

omawiane z Zarzqdem Powiatu Ktodzkiego.

Radny, p. Marek Mazurkiewicz poruszyt temat nielegalnycti prob rajdowych. Problem ten dotyczy

nie tyiko powiatu ktodzkiego, ale powiatu watbrzyskiego, dzierzoniowskiego. Do radnego z tym

probiemem rowniez zwracali si^ mieszkancy. Wyrazit opini^ - co innego jest cztowiek, ktory przez

zapomnienie bqdz swiadomie przekracza pr^dkosc, a co innego, gdy ktos wsiada w „podrasowane"

auto 0 godzinie 1.00 w nocy jadqc z pr^dkosci^ 120 km/h w terenie zabudowanym w sposob

absolutnie swiadomy. Prosi o zwrocenie uwagi na ten problem, bye moze zorganizowanie akcji

spotecznej datoby pozytywny efekt.

Przewodniczqcy Komisji podziela zdanie przedmowcy. Poinformowat cztonkow komisji, ze w zwi^zku

z licznymi zapytaniami na czacie w kwestii tematu PKS-u udato si^ skontaktowac z Prezes, p. Elzbietq

Zytyhskq. Z uwagi na inne zobowigzania stuzbowe nie b^dzie mogta uczestniczyc na posiedzeniu

dzisiejszej komisji. Prosi o przesytanie wszystkicti pytari zadanycti e-maiiowo do Biura Rady.

Odpowiedzi zostanq udzielone na jutrzejszej Komisji Budzetu i Finansow zaplanowanej o godz. 12.30.

Radny, p. Jacek Hectit zwrocit uwag^ na spraw^ wysypiska odpadow na terenie miasta Ktodzko-

dzi^ki przyctiylnej postawie Inspektora Transportu Drogowego - p. W. Ziemianka, gdyby nie

interwencja nie udatoby si^ sprawcy zatrzymac. Niestety postawa zarowno ze strony funkcjonariuszy

Policji, Wydziatu Octirony Srodowiska czy Starostwa byta dosyc mocno zachowawcza. Podzi^kowat

raz jeszcze za pomoc. Korzystaj^c z okazji obecnosci nowo wybranego komendanta KPP w Ktodzku

pogratulowat stanowiska. Liczy na szersze zapoznanie si^ z probiemami w naszym rejonie. W

ubiegtym roku doszto do incydentow o ctiarakterze czysto kryminalnym w obr^bie ktodzkiej starowki.

Poziom bezpieczenstwa w tym rejonie wymaga szczegolnej uwagi ze strony Policji. Doctiodzito do

sytuacji, gdzie od strony Prokuratury Rejonowej uszkodzeniu ulegaty pojazdy przez wandali. Chciatby,

aby Ktodzko odzyskato opini^ spokojnego miasta.

Wiestaw Ziemianek - Inspekcja Transportu Drogowego w Ktodzku rowniez podzi^kowat radnemu

Hectitowi za wspotdziatanie. Dzi^ki odwadze cywiinej radnego udato sIq „procesowo" ten pojazd

zatrzymac. Sprawa ta zakohczyta si^ natozeniem na przewoznika nielegalnycti odpadow wysokiej kary

pieni^znej. Zostat przestany do Sgdu Rejonowego w Ktodzku wniosek o ukaranie w sprawie o

wykroczenie. Jednak obwiniony nie zaniectiat procederu, kilka miesi^cy temu Komenda Powiatowa w

Strzelinie ztapata go przy probie wyrzucenia odpadow na prywatnej dziatce.

Radny, p. Adam tqcki w odniesieniu do tematu bezpieczenstwa w powiecie ktodzkim wyrazit opini^,

ze jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc byt zjazd od strony Nysy. Teraz sytuacja ulegta

poprawie, dzi^ki budowie ronda, ktore jest cz^kiq obwodnicy. Zwraca si^ z pytaniem do



Komendanta Policji i Inspektora ITD,, czy poprawa bezpieczehstwa jest skutkiem nasilenia kontroli i

inspekcji na tym odcinku? Takie byty zatozenia i wnioski radnych.

Przewodnlczqcy Komisji rozszerzyt pytanie radnego t^ckiego pytaj^c, czy planowane sg przeglqdy
egzekwowania tonazu na tym odcinku?

Podinspektor, p. Rafat Siczek - p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ktodzku odpowiedzial, ze z

tym tematem doktadnie si^ zapozna. Deklaruje, iz w przypadku zgtoszen b^dq prowadzone

wzmozone dziatania.

Wiestaw Ziemianek - Inspekcja Transportu Drogowego w Ktodzku rozszerzajqc odpowiedz

przedmowcy dodat, ze problem zjezdzania ci^zarowek do ronda praktycznie ust^pii catkowicie.

Natomiast w drugg strong sytuacja jest odmienna. Tam kierowca wykroczenia nie popeinia, z tego co

sIq orientuje nie ma tam zakazu dia ci^zarowek. Bye moze nalezatoby w porozumieniu z Zarzqdem

Drog Wojewodzkich i Generaln^ Dyrekcjq ustalic sposob organizacji ruchu, ktory nakazywatby

przejazd tranzytem pojazdow przez obwodnicQ.

Przewodniczqcy Komisji zwraca si^ z pytaniem do Dyrektora Sijki, jakie w najblizszym czasie sq

planowane dziatania co do oznakowania. Nadmienit, ze nowe rondo przy cmentarzu na ul.

Dusznickiej jest stabo oznakowana. Poprawitoby to bezpieczehstwo ruchu drogowego. Prosi o

wypowiedz w tej sprawie.

Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka powiedziat, ze jesli chodzi o plany dotyczqce

z jednej strony poprawy bezpieczehstwa na drodze poprzez przebudow^ skrzyzowah w form^ ronda

na terenie miasta Ktodzka to sq dwa takie punkty. Pierwszy - skrzyzowanie ul. Kosciuszki z ul.

Malczewskiego oraz drugi: ul. Noworudzkq i ul. Dusznickg. Inwestorem i wykonawcq nowo

wybudowanego ronda przy ul. Dusznickiej jest Gmina Miejska Ktodzko. Deklaruje przygotowanie

wniosku o lepsze oznakowanie. Podziela zdanie Inspektora ITD, aby zmienic organizacji ruchu

poprzez wprowadzenie ograniczeh dIa ci^zarowek. Jest to temat wielowgtkowy.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytat jak wyglqda sytuacja przy ul. Kokiuszki w Lqdku- Zdroju? Zostaty

tam postawione zakazy, linia ci^gla. Przedsiibiorcy spotkali sii z przedstawicielem Zarzgdu Drog

Powiatowych. Czy spotkanie, ktore miato miejsce w potowie ubiegtego roku skutkuje zmiang

zakazow, ktore zostaty ustanowione? Uniemozliwiajq one prowadzenie znajdujgcej sii tam m.in.

pralni.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka odpowiedziat, ze na dwoch odcinkach jest

przygotowywana zmiana projektu, umozliwi to dojazd czy zatrzymanie pojazdu. Nie chce mowic o

szczegotach z uwagi na problemy kadrowe. Pracownik, ktory to prowadzi jest na dtugotrwatym

zwolnieniu iekarskim.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytuje, kiedy mozna oczekiwac informacji w sprawie. Mieszkahcy

dopytuji, na jakim etapie to siQ znajduje. Radny zobowi^zat sii o przedstawienie przedsi^biorcom

aktualnej sytuacji.



Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka powiedziat, ze sprawdzi, na jakim etapie to

si^ znajduje i udzieli takiej informacji, czy to w formie pisemnej b^dz w innej formie.

Przewodniczgcy Komisji podzi^kowat obecnym i zaproszonym gosciom za merytoryczne wypowiedzi.

Zarzgdzit przerw^ do godziny 11.50.

Po przerwie.

Ad. 3 Sprawozdanie z dziatalnoki komisji w 2020 roku

Przewodniczqcy Komisji zapytat, czy ktos chciatby zabrac gfos.

NIkt nie zabral giosu.

Komisja jednogtosnie- 8 gfosami za, 1 gfosem wstrzymujqcym pozytywnie przyj^ia sprawozdanie z

dziaialnosci komisji za 2020 rok.

Sprawozdanie z dziatalnosci komisji na 2020 rok stanowi zat^cznik do protokotu

ZAtACZNiK 5

Ad. 4 Sprawy rozne

a) ustaienie daty i tematow koiejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku

Pubiicznego i infrastruktury Drogowej

NastQpne posiedzenie Komisji odb^dzie si^ w dniu 18 iuty 2021 roku, o godz. 10.00.

Tematyka posiedzenia:

I. Informacja na temat przekazania niektorych drog powiatowych gminom - wspolne

inwestycje na drogach powiatowych

Radny, p. Jozef Kott kieruje pytanie do Dyrektora Sijki o ruch i przepust drogi przy posesji nr 143 w

Starym Waliszowie. Na jakim etapie to si^ znajduje?

Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka nie jest w stanie odpowiedziec na to

pytanie, ustali to rowniez pod kqtem budzetu na rok 2021 i przekaze informacje na pismie.

Radna, p. Joanna Waiaszczyk zwraca si^ z zapytaniem o realizacj^ inwestycji, ktora miata miejsce w

roku 2020, w pasie drogi Dusznickiej w centrum Klodzka. Chciataby zasi^gn^c opinii Dyrektora Sijki w

zakresie uwypuklenia wybrukowanego przy rondzie, ktore powstato. Czy docierajq do Dyrektora

informacja ze strony mieszkahcow o niezbyt zasadnym i stusznym wykonaniu tegoz ronda?

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka tak jak wspominat wczesniej - droga ta nie

nalezy do Zarzqdu Drog Powiatowych, jest ulicq miejsk^. Trudno mu si^ do tego odniesc.

Radna, p. Joanna Waiaszczyk dopytata, jak ocenia to pod kqtem uzytkownika a jednoczesnie

fachowca w realizacji tego typu zadah. Prosi o podzielenie si^ swoimi uwagami.



Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka jak juz wspomniat - nie sledzit tej inwestycji

w trakcie ani po wykonaniu. Dodat od siebie uwag^ - jest dose ciasno, przy zjazdach, sq wysokie

krawQzniki. Uwaza jednak, ze jest to zgodne z przepisami dia tego typu rond.

Przewodnicz^cy Komisji podzi^kowat Dyrektorowi za udziat w komisji oraz za udzielone informacje i

wyjasnienia.

Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka rowniez podzi^kowat a udziai w komisji. Na

pytanie, ktore nie mogt odpowiedziec przygotuje na pismie.

b) przyjQcie protokotu nr 11/20 z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2020 roku

Komisja- 9 ghsami za, przyjqh protokoi nr 11/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. .

Radny, p. Tadeusz Zielinski z uwagi na nieobecnosc przedstawiciela Zarzqdu zwraca siQ z pytaniem

do radnego, p. Adama tgckiego. Sprawa dotyczy ubiegtorocznego wniosku Komisji Rozwoju,

Promocji, Turystyki i Ochrony Srodowiska do parlamentarzystow o zmian^ zapisu ustawy o

wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych - art. 46, ktory „vjiqze rqce" samorz^dom

gminnym i samorz^dowi powiatowemu. Prosi o informacje - chciatby przekazac t^ informacje

samorzqdowi bystrzyckiemu.

Radny, p. Ryszard Niebieszczahski poinformowat, ze odpowie na pytanie radnego Zielinskiego w dniu

jutrzejszym -po posiedzeniu Zarz^du.

Radna, p. Krystyna Sliwinska zwraca sie - w slad za prosbe radnej Walaszczyk - o obecnosc osoby

merytorycznej z PKS-u. Nie ma odzewu w tej sprawie. Prosi o wyjasnienie.

Przewodniczecy Komisji przypomniat radnej, iz w trakcie posiedzenia komisji udzielit informacji na

ten temat. Prezes PKS-u z uwagi na obowi^zki sluzbowe nie mogta wziqc udzialu w posiedzeniu.

Zadeklarowata, iz odpowiedzi na pytania przestane droge e-mailowe do Biura Rady zostane udzielone

w dniu jutrzejszej Komisji BiF.

Radna, p. Krystyna Sliwinska dopytuje, czy kiedykolwiek zostanie zrealizowany wniosek, aby

jakakolwiek kompetentna osoba byla obecna na posiedzeniu komisji? Wystarczyloby delegowanie

takiej osoby ze strony Zarzgdu b^dz danej jednostki organizacyjnej powiatu. Dodata, ze ma wiele

pytah, nie bedzie mogta uczestniczyc w jutrzejszej komisji. Radna ponawia swoj wniosek.

Przewodniczqcy Komisji jak juz wczesniej wspomniat, ze pytania mozna zadan w dniu dzisiejszym

droge e-mailowe, nie ma ku temu przeszkod.

Radny, p. Marek Mazurkiewicz podziela zdanie radnej Sliwiriskiej, jednak tyiko cz^sciowo. Uwaza, ze

w porzqdku obrad nie byto takiego tematu - trudno tutaj kogokolwiek winic. Nalezy trzymac si^

ustalonego porzqdku, zaprasza na jutrzejsze posiedzenie Komisji Budzetu i Finansow.

Radna, p. Krystyna Sliwinska oznajmita, ze czasem potrzebna jest odpowiedz a vista. Nie powinno
bye to problemem, a jest.



Przewodniczqcy Komisji stwierdzil, ze takie oczekiwanie moze nastqpic, kiedy jest sesja RPK, a nie na

poszczegolnych komtsjach.

Radny, p. Jozef Kott podziela wniosek radnej Sliwinskiej.

Przewodnlczqcy Komisji - po wyczerpaniu porzqdku, zamkn^t posiedzenie komisji.

Na tym protokoi zakonczono.

Protokoiowofa:

Diana Zajqc Prz niczqcy Komisji


