
Protokot nr 8/22

z posiedzenia Komisj'i Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniach 28 wrzesnia 2022 roku (I cz^sc) i 11 pazdziernika 2022 roku (II czqsc)

I czqsc- 28 wrzesnia 2022 roku

Godz. rozpoczQcia: 12.50

Godz. zakohczenia: 13.00

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Ktodzku przy ul. Okrzei 1, sala 109.

W posiedzeniu wzi^to udziat pi^ciu cztonkow komisji (nieobecny radny p. Stawomir

Karwowski) oraz Pan Piotr Marchewka- Etatowy Cztonek Zarzgdu Powiatu Ktodzkiego.

Listy uczestniczqcych radnych w zafqczeniu do protokofu.

ZAU^CZNIKl

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany on- line i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAU{CZNIK2

Ad. 1 Ustalenle porz^dku obrad komisji.

Przewodnicz^cy Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitat cztonkow komisji oraz uczestniczqcych

w posiedzeniu gosci. Sprawdzit obecnosc. Nastqpnie przedstawit porzqdek obrad i zapytat, czy
ktos chciatby zgtosic wniosek formalny o jego zmianq.

Nie byfo wnioskow w tym zakresie.

Porzqdek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Przyjqcie protokotu nr 7/22 z posiedzenia komisji w dniu 13 wrzesnia 2022 roku.

3. Kontrola Zarzqdu Drog Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na
drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekscie zapisow „Programu rozwoju

sieci drog powiatowych na terenie powiatu ktodzkiego" - przyjqtego uchwatq nr

11/18/2012 Rady Powiatu Ktodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacjq na temat

inwestycji biezqcych i planow na rok 2023.

4. Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2 Przyjqcle protokotu nr 7/22 z posiedzenia komisji w dniu 13 wrzesnia 2022 roku.

Komisja 5 gfosami za przyj^fa protokof nr 7/22.



Ad. 3 Kontrola Zarz^du Drog Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na

drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekscle zapisow „Programu rozwoju sled

drog powiatowych na terenie powiatu ktodzkiego" - przyjQtego uchwatg nr 11/18/2012 Rady

Powiatu Ktodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacjg na temat inwestycji biez^cych

i planow na rok 2023.

Przewodniczgcy Komisji przedstawit upowaznienie Przewodniczqcego Rady Powiatu z dnia

7 wrzesnia 2022 roku do przeprowadzenia kontroli: „Na podstawie §45, ust 4 Stotutu Powiatu

Kiodzkiego, upowazniam zespof kontrolny Komisji Rewizyjnej w catym skfadzie komisji z

przewodniczqcym zespofu p. Grzegorzem Kuzakiem do przeprowadzenia w dniu 28 wrzesnia

2022 r. kontroli Zarzqdu Drog Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na

drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekscle zapisow „Programu rozwoju sieci

drog powiatowych na terenie powiatu kiodzkiego'' - przyjqtego uchwafq nr 11/18/2012 Rady
Powiatu Kiodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacjq na temat inwestycji biezqcych i
planow na rok 2023.

Szczegoiowy zakres kontroli obejmuje wykaz inwestycji drogowych zrealizowanych na

drogach powiatowych w latach 2020- 2021 w nawiqzaniu do Programu rozwoju sieci drog
powiatowych na terenie powiatu kiodzkiego, zawierajqcy:

1) ogolne koszty inwestycji drogowych w roku 2020 i 2021,

2) finansowanie ze zrodei zewnqtrznych, wykaz dotacji na inwestycje drogowe w roku 2020 i

2021,

3) informacjq w formie tabelarycznej zawierajqcq: nazwq zadania, koszt realizacji, udziai
srodkow wiasnych/zewnqtrznych, termin realizacji inwestycji w roku 2020 i 2021,

a takze informacjq na temat inwestycji biezqcych i planow na rok 2023- z uwzglqdnieniem
zagadnieh pkt 3.

Kontrola odbqdzie siq w sail 109, w Starostwie Powiatowym w Khdzku, po obradach X sesji

Rady Powiatu Kiodzkiego".

Informacja pisemna zostaia zespoiowi kontrolnemu przediozona wraz z zawiadomieniem na
posiedzenie w celu zapoznania siq.

Przewodnicz^cy Komisji poinformowat, ze chciatby dzis przerwac obrady komisji i posiedzenie

zespotu kontrolnego i kontynuowac realizacji porz^dku obrad w dniu 11 pazdziernika 2022

roku. W tym dniu zgtasza propozycji odbycia wizji lokalnej inwestycji na drogach
powiatowych.



II czQsc-11 pazdziernika 2022 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.05

Godz. zakoriczenia: 12.20

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Ktodzku przy ul. Okrzei 1, sala 109.

W posiedzeniu wzi^to udziat piQciu cztonkow komisji (nieobecny radny p. Jacek Hecht) oraz

Pan Piotr Marchewka- Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego, p. Dariusz Kupiec-

DyrektorZarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku oraz p. Dariusz Krajnik- Z-ca Dyrektora Zarzqdu

Drog Powiatowych w Ktodzku.

Listy obecnych radnych i gosci w zafqczeniu do protokofu.

ZAU{CZNiK3,4

Uzupefniony porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany on- line i stanowi zaiqcznik do

protokofu.

ZAtfiiCZNIKS

Ad. 1 Ustalenle porzgdku obrad.

Przewodnlczqcy Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitat cztonkow komisji oraz uczestniczqcych

w posiedzeniu gosci. Sprawdzit obecnosc. NastQpnie przedstawit uzupetniony porzqdek obrad

i zapytat, czy ktos chciatby zgtosic wniosek formainy o jego zmian^.

Nie byto wnioskow w tym zakresie.

Uzupetniony porzqdek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Przyjqcie protokotu i sprawozdania pokontroinego z kontroli Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadari (w 2021 roku oraz na biezqco),

fmansowanych przez PFRON na likwidacjq barier architektonicznych i technicznych,

przeprowadzonej w dniu 13 wrzesnia 2022 roku.

3. Kontrola Zarzqdu Drog Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na

drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekscie zapisow „Programu rozwoju

sieci drog powiatowych na terenie powiatu ktodzkiego" - przyjqtego uchwatq nr

11/18/2012 Rady Powiatu Ktodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacjq na temat

inwestycji biezqcych i planow na rok 2023.

4. Sprawy rozne:

a) ustaienia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

5. Wizja lokalna w terenie- przeglqd inwestycji drogowych na drogach powiatowych.



Ad. 2 Przyj^de protokotu i sprawozdania pokontroinego z kontroii Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadah (w 2021 roku oraz na biez^co), finansowanych
przez PFRON na likwidacjQ barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej

w dniu 13 wrzesnia 2022 roku.

Komisja przyjqia protokof pokontrolny 4 gfosami zo.

Komisja przyjqio sprawozdanie pokontrolne 4 gtosami zo.

Ad. 3 Kontrola Zarz^du Drog Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na

drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekscie zapisow „Programu rozwoju sieci

drog powiatowych na terenie powiatu ktodzkiego" - przyj^tego uchwat^ nr 11/18/2012 Rady
Powiatu Ktodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacjq na temat inwestycji biez^cych

i planow na rok 2023.

Przewodnicz^cy Komisji przypomniat, ze Komisja Rewizyjna otrzymata upowaznienie do
przeprowadzenia kontroii, uzupetnione na dzieh 11 pazdziernika 2022 roku.

Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka wprowadzit do materiatu,

ktory radni otrzymali od jednostki w celu przeprowadzenia kontroii. W roku biezgcym mamy

27 zadan inwestycyjnych- przebudowa drog oraz dokumentacja techniczna, ktora rowniez jest

zadaniem inwestycyjnym. Celem zarzqdu jest to, aby maksymalnie pozyskiwac srodki
zewnQtrzne na realizacje tych zadah. Przy ich realizacji skupiamy si^ na dotacjach z budzetu
pahstwa- z Rz^dowego Funduszu Rozwoju Drog, z programu Polski tad, z Terenowego

Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych, czy tez wspotpracy z nadlesnictwami i gminami. To sq

gtowne kierunki poszukiwania srodkow zewnQtrznych plus wktad wtasny powiatu. W roku

2022 mamy kwot^ 12 000 000 zt plus jedno zadanie biezqce na 1 192 000 zt, a t^cznie ponad

5 min zt, czyli ponad 13 min zt wydatkow inwestycyjnych. W ramach kontroii zaplanowana jest

wizja lokalna i jest propozycja zobaczenia tego, co wtasnie rozpoczyna si^, czyli inwestycja na

drodze w Marcinowie- dokohczenie jej, t^cznie 3 km drogi oraz wazna druga inwestycja, na

ktorq otrzymat powiat promesQ- droga Krosnowice- Starkow. W styczniu b^dzie ogtaszany
przetarg i oby znalazt si^ wykonawca. Mozna rowniez przejechac przez Krosnowice i zobaczyc

przebudowQ skrzyzowania i wrocic ul. Potwiejskq, gdzie tez odcinek drogi zostat

wyremontowany. Chyba, ze b^dq inne propozycje do zobaczenia. Na stronie 20 materiatu

wykazane sq inwestycje na rok 2023 w oparciu oczywiscie o pozyskanie srodkow rzqdowych

oraz w ramach wspotpracy z gminami i nadlesnictwami. Jest juz kilka propozycji

przygotowanych do budzetu, s^ ztozone dwa wnioski do Rz^dowego Funduszu Rozwoju Drog,

kilka wnioskow do nadlesnictwa, b^dzie sktadany wniosek do Funduszu Ochrony Gruntow

Rolnych. Szkoda, ze nie ma jeszcze srodkow unijnych, jak chociazby w ramach wspotpracy
polsko- czeskiej, czy tez w ramach ZIT-6w. To moze bye dopiero rok 2024. Oczywiscie

inwestycje na terenie danych gmin s^ uzgadniane z gospodarzami tych gmin. Corocznie zarzqd

stara si^ jedn^ lub dwie inwestycje na terenie danej gminy wybrac, aby modernizacja drog

odbywata si^ w sposob zrownowazony na terenie catego powiatu ktodzkiego.

Radny p. Mariusz Borcz zapytat, biorqc pod uwagQ, ze proces budowy moze czasem siQ

wydtuzac, ze wzgl^du na brak dokumentacji technicznej, czy w takim razie sktadajqc wnioski



na wykonanie dokumentacji nie mozna bye przygotowanym, aby jak najszybciej rozstrzygnqc
przetarg, bo wiadomo, ze srodki tracg na wartosci i po pot roku mogq nie starczyc na
wykonanie zadania inwestycyjnego.

Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze z reguty
tak jest to planowane i widac, ze w przysztym roku w budzecie znajduje siQ cz^sc dokumentacji
technicznej. Ale zdarza si^, ze wnioski sq realizowane bez. W takich sytuacjach czQsto zasobami
zarzqdu drog powiatowych taka dokumentacja moze zostac przygotowana. PlanuJ^c to
odpowiednio wczesnie Jestesmy w stanie zrealizowac dane zadanie. Jak np. w przypadku drogi
Starkow- Krosnowice, gdzie byta informacja o promesie, odpowiednio szybko byto planowane,
aby zlecic dokumentacji i wczesniej poszukac wykonawcy. A sq problemy z projektantami-jest
zatozenie, ze cos zostanie wykonane w jednym roku, a ci^gnie sii to przez dwa lata. Jesli nie
jest potrzebna petna dokumentacja to bazuje sii na uproszczonej, jak np. w przypadku
wnioskow o nabory srodkow z Polskiego tiadu, gdzie dokumentacji mozna wykonac w ramach
promesy na zasadzie zaprojektuj- wybuduj. Staramy sii jednak tego unikac, gdyz takie
podejscie wydtuza realizacji. Ale juz przyktadowo wnioski do rzqdowego Funduszu Rozwoju
Drog muszi zawierac petn^ dokumentacji, tqcznie z pozwoleniem na budowi.

Radny p. Stawomir Karwowski powiedziat, ze w wykazie inwestycji na rok 2023 nie ma zadania
dotyczicego drogi w Jugowie (warstwa scieralna). Bye moze udatoby sii js sfinansowac
wspolnie z nadlesnictwem Jugow, czy tez t^cznie przez kilka podmiotow? Czy dopiero jak
pojawi sii porozumienie, to zadanie znajdzie sii w wykazie?

Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze sq dwie
koncepcje jesli chodzi o drogi w Jugowie. Drogi trzeba odbudowac po catej szerokoki i to
nalezy potwierdzic. Inwestycja spowodowata, ze nawierzchnia zostata praktycznie zniszczona.
Na ten moment si dwie koncepcje-1. ewentualnie, jesli wrocimy do rozmow w lutym wraz z
Gmini Nowa Ruda i nadlesnictwem, zlecajgc to gminie do realizacji, 2. jesli bytby kolejny nabor
w ramach Polskiego tadu, a taki jest prawdopodobnie szykowany do kohca roku, wowczas
gmina mogtaby zrobic wniosek o dofinansowanie na przebudowi tej nawierzchni (95%

finansowana). Byta juz informacja o takiej koniecznoki przedtozona na zarz^d. Konieczne
bytoby przekazanie drogi gminie uchwat^. Na sesji pazdziernikowej wprowadzony jest do
budzetu wniosek o sfinansowanie ok. 12 studzienek o wartoki 120 tys. zt, po potowie
sfinansowane z gminq.

Radny p. Mariusz Borcz zapytat o wykonanie dokumentacji na remont drogi Kamienica-
Bolestawow. Na jakim to jest etapie?

Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze dia
zarzidu priorytetem w Gminie Stronie Slqskie jest droga do Kletna i w tym zakresie zostata
zlecona dokumentacja. Ponadto pozostaty jeszcze trzy mosty. Ta dokumentacja moze zostac
zrobiona np. ze srodkow wtasnych, ale droga w Kamienicy nie jest aktualnie priorytetem.

Radny p. Tadeusz Zieiihski zapytat o niebezpieczehstwo, jakie powstato przy moscie miidzy
Mtotami a Lasowkq. Zapytat, czy jest jakis plan na zabezpieczenie tego miejsca? Drugie pytanie
dotyczy wykazu inwestycji drogowych na rok 2023. Ktore z nich znajdq sii w projekcie budzetu
powiatu na rok 2023?



Etatowy Czionek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze wartosc

odbudowy mostu to 440 000 zt i zobaczymy, czy w ramach srodkow, ktore powiat ma otrzymac
w kwocie 6 000 000 zt. uda siQ zaplanowac odbudowy tego mostu. Byta swego czasu rozmowa
z nadlesniczym Bystrzycy, ale oni mogq dofinansowac maksymalnie 35%. Wowczas nie byto
powiatu stac na wktad wtasny w kwocie ponad 300 tys. zt. Jest szansa, aby wprowadzic to
zadanie w ramach otrzymanych srodkow. Na ten moment nie jest mozliwe okreslenie tego, co
znajdzie s'\q w budzecie. Nie znamy jeszcze kwot dochodow, kwot optat za energie. Ale czy
b^dq srodki na wktad wtasny? Dopiero po 15 listopada b^dzie wiadomo, po weryfikacji
budzetu. Na pewno w przysztym roku Jest zobowi^zanie w postaci remontu drogi Starkow-
Krosnowice, ponadto rondo w Ktodzku- zwi^kszona kwota do realizacji i to na najblizszej sesji.
Ztozone s^ wnioski na drogQ Sokolec- Ludwikowice- Bierkowice, b^dziemy poszukiwac wktadu
wtasnego. Ponadto droga Zelazno do Romanowa- b^dq sktadane wnioski o dofinansowanie.

Ponadto Stara tomnica- Skrzynka. Byto zobowiqzanie na Zatorze w Gminie Nowa Ruda- w

kierunku Przygorza odcinek miejski. Sq plany, aby do kohca kadencji wyremontowac ten

odcinek. Dopiero przed nami podejmowanie decyzji, co do konkretnych inwestycji na 2023

rok.

Radny p. Tadeusz ZielihskI zapytat o remont drogi w StareJ tomnicy, wktad wtasny gminy

Bystrzyca Ktodzka jest pewny. W gminie Bystrzyca Ktodzka planowany jest jeszcze odcinek

drogi w Por^bie.

Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze

pozostato do dokohczenia w ramach odcinka 2,5 km. 1 km zostaje na przyszty rok. Nie ma na

to jednak jeszcze potwierdzenia z nadlesnictwa. Nadlesnictwo samo wyrazito zainteresowanie

odcinkiem w Por^bie. Jesli bytoby zainteresowanie Gminy Bystrzyca Ktodzka na

dofinansowanie, to powiat rowniez, mozna przypuszczac, b^dzie chciat tQ inwestycji

doprowadzic do kohca.

Radny p. Tadeusz Zielihski podsumowuj^c stwierdzit, ze wariant optymistyczny zaktada, ze

przy wspotudziale tych trzech podmiotow jedna z tych drog zostanie wyremontowana w

przysztym roku.

Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, ze na to

liczy. Oby tak byto.

Przewodniczqcy Komisji zapytat, czy jest szansa, aby dokohczyc remont drogi Nowa Ruda-

Przygorze, przy wspotudziale Gminy Nowa Ruda?

Radny p. Stawomir Karwowski zaproponowat, aby sprobowac porozmawiac z Zaktadem

Produkcji Automatyki Sieciowej, bo droga ta t^czy ich zaktady. Sam prezes byt zainteresowany

wspotudziatem w kosztach inwestycji.

Etatowy Cztonek Zarz^du Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka odpowiedziat, zeto bardzo

cenna informacja. Poprosit Zarz^d Drog Powiatowych o interwencje w tej sprawie, skoro
planuje s\q realizacji inwestycji w Zatorzu w kierunku Przygorza.



Przewodniczgcy Komisji zapytat o mozliwosc wykonania chodnikow w Zatorzu.

Etatowy Cztonek Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego p. Piotr Marchewka poinformowai ze na razie

zaplanowana zostata odbudowa nawierzchni- w przysztym roku w czQsci miejskiej, czyli ponad

kilometr, a pptem wspolnie z gminq poszukiwane srodki, aby odbudowac catq drogQ do
Przygorza. Wchodzi tutaj kolejnosc ustaleh priorytetow, dokonana wspolnie z gminq. Na

przyszty rok zaplanowana jest duza inwestycji czyli przebudowa drog Nowa Wies Ktodzka-

Czerwiehczyce oraz Bozkow z chodnikiem do szkoty. Po przetargu do dotozenia ponad 700 tys.

zi a w planach nie byto nic. Ponadto drugie zadanie Ludwikowice- Sokolec. Zatorze tez jest

oczywiscie w planach- w cz^ki miejskiej no i kolejno Przygorze. Jesli ZPAS byt zainteresowany

dofinansowaniem, to my wyst^pimy z takq propozycj^. DokumentacjQ sprobujemy zrobic we

wtasnym zakresie, bo odcinek miejski nie jest skomplikowany. Reszta w kierunku Przygorza

wyglqda juz inaczej, tam trzeba siQ skupic na mapie do celow projektowych. Swego czasu byta

rezygnacja z tego zadania, gdyz zaplanowana na to kwota okazata sIq wielokrotnie za niska.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat o zakupy inwestycyjne. Aktualnie, jak w wi^kszosc zaktadow

jest problem z wytonieniem wykonawcow do realizacji pewnych zadah, jak np. zimowe

utrzymanie drog. Zaktady w tym czasie probuj^ same we wtasnym zakresie, zakupujqc sprzQt,

zatrudniaj^c ludzi do takich prac. W projekcie budzetu s^ zaplanowane zakupy na ten eel,

gtownie przeniesione z roku 2022. Chodzi o zakup sprzQtu, wiaty magazynowej.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. Dariusz Kupiec odpowiedziat, ze jest to zastuga Pana

Starosty, ktory o to wnioskowat. Udato si^ juz zakupic ciqgnik na teren Bystrzycy Ktodzkiej z

kosiarka boczn^, a teraz dokupiony zostat wysi^gnik. Na pewno jest to zasadne, bo praca

takiego ciqgnika jest roztozona w czasie, a zimq moze stuzyc do odsniezania. Na przyszty rok

zaplanowane jest zakup osprzQtu w celu wykorzystania go w sezonie zimowym. Jest to tez

kwestia bezpieczehstwa, gdyz nie musi bye to zlecane podmiotowi zewn^trznemu.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat, czy jest podziat rejonami takich zakupow? Czy do pozostatych

rejonow rowniez planuje siQ takie zakupy sprz^tu?

Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych p. Dariusz Kupiec odpowiedziat, ze szkolenie kierowcow

dotyczyto rejonu Bystrzycy i Szczytnej. Gdyby nie byto wiaty przygotowanej dia Bystrzycy to

plan byt przerzucenia sprzQtu na rejon Szczytnej, gdyz tam jest odpowiednie miejsce do jego

przechowywania. Szkolonych byto czterech kierowcow. Na razie dziata to w Bystrzycy i jak siQ

to sprawdzi to b^dzie propozycja kupienia takiego sprz^tu na pozostate dwa obwody (obwod

Szczytna, ktory obstuguje Ktodzko, obwod Bystrzyca- wschodnia kotlina oraz obwod Nowa

Ruda).

Przewodniczgcy Komisji zapytat, czy Zarzqd Drog Powiatowych jest przygotowany do sezonu

zimego.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. Dariusz Kupiec powiedziat, ze ZDP zakupito juz 300

ton soli, bo byty informacje wczesniej, ze moze bye z tym problem. Ale ta ilosc i tak jest

zdecydowanie za mata, bo starczy to moze najwyzej do poczqtku stycznia, w zaieznosci od
tego, jaka b^dzie zima. Cena zapowiada s\q o wiele wyzsza. Srodki zaplanowane w budzecie



niewystarczaj^ce. W ubiegtym roku byta to kwota 500 tys. zt do stycznia, a w tym roku w
budzecie ZDP ma 400 tys. zt. Czyli srodki sq zabezpieczone na ok. 50%.

Radny p. Tadeusz Zielihski zapytat, czy obecna siec drog w liczbie ok. 650 km jest w petni
spowiatyzowana. Czy b^d^ w tym zakresie Jeszcze jakies dziatania?

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. Dariusz Kupiec odpowiedziat, ze nie jest ta siec drog
w petni spowiatyzowana. Nawet w ramach tych projektow, ktore teraz robimy, to to widac.

Drogi te przebiegajg najczQsciej przez tereny wiejskie. Wiele granic nie jest ustalonych. Bardzo

czQsto byto tez tak, ze droga nie pokrywata siQ ze sciezk^ geodezyjnq. Sg w tym zakresie bardzo

duze zaiegtosci. Wystarczy spojrzec na geoportalu, ze drogi prowadzq przez tereny prywatne.
Jest to temat na kilka lat pracy, aby to wszystko opanowac.

Radny p. Tadeusz Zielihski zapytat, czy ZDP w roku 2023 planuje jakis utamek tego zadania do
poprawy i powiatyzacji?

Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych p. Dariusz Kupiec odpowiedziat, ze tak. Zatrudnionych

zostato dwoch pracownikow w dziale nieruchomoki, ktorzy przyuczani s^ to realizacji tych
zadah. Caty czas trwa korespondencja z Urz^dem Wojewodzkim, bo jest potrzeba wielu

korekt. Drogi wojewodzkie rowniez nie majq uregulowania, a jest ich 200 km na terenie

powiatu. Przyktad- ul. Ktodzka w Polanicy- Zdroju, gdzie wtascicielem jest powiat, a jest to

droga wojewodzka. Powiat juz wydzielit tQ drog^ do przekazania, ale bez skutku ze strony
wojewodztwa.

Radny p. Tadeusz Zielihski zapytat jak wygl^da korespondencja, gdzie drugq strong sq Lasy

Pahstwowe?

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych p. Dariusz Kupiec odpowiedziat, ze nie s^ to tatwe

rozmowy. Olbrzymie ilosci drewna jest przewozonych naszymi drogami powiatowymi. Na

terenie Lqdka- Zdroju na jednej drodze zgtoszonych zostato 50 tys. metrow szesciennych.

Wprowadzenie ograniczonego tonazu stanowi z kolei problem. A nadlesnictwa ttumacza siQ,
ze to nie samochody nadlesnictwa wywoz^ drewno z lasu. No tak jest, ale nadlesnictwa

stwarzajq przyczyn^ dia tej wywozki. Ten proces powiatyzacji b^dzie trwat jeszcze latami. ZDP

systematycznie droga po drodze realizuje to zadanie. Najcz^sciej dzieje si^ to przy okazji
inwestycji.

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja ustalita kolejne posiedzenie na 14 listopada 2022 roku, a godz. 10.00 w kfodzkim

szpitalu. Komisja przeprowadzi kontrolq „Zespofu Opieki Zdrowotnej" w Kfodzku w zakresie

realizacji programu naprawczego jednostki.

Ad. 5 Wizja lokalna w terenie- przeglqd inwestycji drogowych na drogach powiatowych.



Zespot kontrolny dokonaf wizji lokalnej planowanych i zrealizowanych inwestycji na drogach
powiatowych: Starkow- Krosnowice, Marcinow oraz ul. Pofwiejska w Kfodzku.

Zespof kontrolny zakonczyt kontroie bez formuiowania wnioskow i zaieceh pokontrolnych dio
Rady Powiatu Kfodzkiego.

Na tym protokot zakohczono.

Protokotowata: Prz^we^Ricz^y Komisji
Marta Paprocka
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