
Protokot nr 3/21

z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa,

Porzqdku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 25 marca 2021 roku

Do godziny 12.10 Komisja Bezpieczehstwa, Porzqdku Publicznego I Infrastruktury Drogowej

wspoluczestniczyla w posiedzeniu Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku przy Staroscie. Protokol z

posiedzenia wspdinego stanowi zaiqcznik.

ZAtACZNIK 1

Godz. rozpocz^cia: 12.10

Godz. zakohczenia: 13.40

Posiedzenie odbywalo siq w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna- art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorob zakaznych oraz wywolywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 11 cztonkow komisji oraz:

1) Jacek Dzikowski - Zast^pca Dyrektora ds. Inwestycji GDDKiA we Wrodawiu

2) p. JanKaifas Dyrektor Wydziafu Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki

Zdrowotnej

3) p. Krzysztof Kitowski Gtowny Specjalista w JRP ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu

Odry i Wisty

4) p. Monika Kropielnicka - Kierownik Rejonu GDDKiA w Ktodzku

5) p. Lidia Markowska - Dyrektor Oddziafu we Wrodawiu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i

Autostrad,

6} p. Mateusz Rudawski Kierownik zespoiu ds. Technicznych w JRP ochrony

Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty

7) p. Stanistaw Sijka Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku

8) p. Marcin Sutek- Naczelnik Wydziatu Dokumentacji

9} p. Marek Zrodtowski Kierownik Nadzoru Wodnego w Ktodzku

Listy zdalnego uczestnictwa radnych i gosci w zafqczeniu do protokolu.
ZAtACZNIKI 2-3

WIceprzewodniczqcy Komisji, P. Tadeusz Zieiihski - otworzyt posiedzenie komisji, przywitat

cztonkow komisji biorgcych 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 zaiqcznik do protokolu.

ZAtACZNIK 4

Porzadek posiedzenia:



1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Ocena realizacji zadan powiatowych inspekcji, stuzb i strazy w 2020 roku.

a) zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porzqdku obrad IV sesji Rady Powiatu
Kfodzkiego, w sprawie stanowiska Rady Powiatu Ktodzkiego dotyczqcego pozytywnej oceny

dziatania sluzb, inspekcji i strazy w roku 2020 w zakresie stanu bezpieczenstwa pubiicznego w

powiecie klodzkim.

3. Informacja o modernizacji drogi krajowej nrS.

4. Retencja zasobow wodnych na terenie powiatu kfodzkiego.

5. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porz^dku Pubiicznego i
Infrastruktury Drogowej,

b) przyjQcie protokofu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku Pubiicznego i
Infrastruktury Drogowej w dniu 18 lutego 2021 roku

Ad. 2 Ocena realizacji zadan powiatowych inspekcji, stuzb i strazy w 2020 roku.

a) zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porzqdku obrad IV sesji Rady
Powiatu Ktodzkiego, w sprawie stanowiska Rady Powiatu Ktodzkiego dotyczqcego

pozytywnej oceny dziatania stuzb, inspekcji i strazy w roku 2020 w zakresie stanu
bezpieczenstwa pubiicznego w powiecie ktodzkim.

Komisja 11 gfosami - za, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie stanowiska Rady
Powiatu Kfodzkiego dotyczqcego pozytywnej oceny dziatania stuzb, inspekcji i strazy w roku 2020 w
zakresie stanu bezpieczenstwa pubiicznego w powiecie ktodzkim

Ad. 3. Informacja o modernizacji drogi krajowej nr 8.

Naczelnik Wydziatu Dokumentacji - p. Marcin Sutek przedstawit po krotce temat dotyczqcy
informacji o modernizacji drogi krajowej nr 8.

Nagranie znieksztatcone z powodu niestabilnego tqcza internetowego osoby zabierajqcej gtos,
odstuch czqsciowo niemozliwy.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwrocit si^ do p. Marka Sutek z pytaniem, czy bytaby mozliwosc
poprowadzenia drogi krajowej nr 8 w kierunku Mi^dzylesia?

Naczelnik Wydziatu Dokumentacji p. Marcin Sutek odpowiedziat, ze ci^zko jest mu na to pytanie

udzielic odpowiedzi. Analiza zespotu projektantow badajqc sytuacjQ wysokosciow^, stan wod, lasow,
historii gruntow, innych zamierzeh publicznych typu zbiorniki retencyjne powiedziat, ze Czesi nie

majq w planach poprowadzenia w kierunku Mi^dzylesia. Na dzieh dzisiejszy nie posiada innych
informacji.

Radny, p. Zbigniew topusiewicz nie chce si^ wypowiadac na temat „6semki" w kierunku Bardo -
Ktodzko. Nie jest w stanie ocenic jak ta trasa ma przebiegac. Zastanawia s\q nad jednq kwestiq, o
ktorej wspomniat p. Marek Sutek - prace zostaty wstrzymane z uwagi na projekt obwodnicy Ztotego
Stoku. Jest to niezrozumiate. Droga S8 Ktodzko - Wroctaw jest drog^ wazniejszq. DIaczego nie

dopasowuje si^ obwodnicy Ztotego Stoku do przebiegu drogi S8? Skoro sq przygotowane odcinki
tiagiewniki - Zqbkowice, Z^bkowice - Bardo nalezy ,,/sc za ciosem" i przygotowywac projekt i
przygotowywac decyzj^ srodowiskowq rowniez dia odcinka Bardo - Ktodzko.



Naczelnik Wydzlatu Dokumentacji p. Marcin Sutek powiedziat, ze droga krajowa nr 46 jest waznq

drogq. Nie sposob si^ zgodzic, ze droga klasy S jest drog^ wyzszej rangi. Ale gdyby wybrac jeden z
wariantow drogi S8 istnieje technicznie mozliwosc jej podiqczenia do drogi K46. Moze to bye jeden z

argumentow, ktory moze przewazyc o rozbudowie.

Radny, p. Marek Mazurkiewicz odnoszqc si^ do przedmowcow zwrocit si^ z pytaniem i sugestiq, czy

mozna kompleksowo zajqc si^ szerszym rozwiqzaniem czy tez przebiegiem S8. Jest to bardzo
skomplikowany i trudny teren.

Naczelnik Wydziatu Dokumentacji p. Marcin Sutek odpowiedziat, ze wszystko zaiezy od wariantu

WQzta. Projektanci analizowali natQzenie ruchu, prognozy ruchu takze byty brane pod uwagq.

Prowadzone byty szerokie analizy w tym zakresie. Taki w^zet wedtug projektantow jest

wystarczaj^cy, a by byta dobra swoboda ruchu.

Radny, p. Ryszard Niebieszczahski zwrocit si^ z pytaniem o odcinek Szczytna - Ktodzko. W planach
przestrzennych gminy jest zaplanowany szlak, ktory omija Szalejow Gorny. Czy aktualne prace sq

zgodne z zamierzeniem?

Naczelnik Wydziatu Dokumentacji p. Marcin Sutek odpowiedziat, ze zlecenie dia projektanta byto

przejkie „starym szlakiem". Przejkie przez obwodnicQ Szalejowa jest brane pod uwag^. Jest na to

szansa, aczkolwiek na dzieh dzisiejszy nie ma zadnej decyzji w tym zakresie.

Wiceprzewodniczqcy Komisji, p. Tadeusz Zielihski popiera stanowisko radnego Zbigniewa

iiopusiewicza - najpierw pot^czenie Wroclaw - Ktodzko, a nastQpnie droga krajowa 33 i droga

wojewodzka 46.

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Piotr Marchewka zapytat o dwie kwestie: skrzyzowanie ul. Korytowskiej

z ul. Zaj^czq. Miata tam powstac sygnalizacja swietlna. Na jakim to jest etapie? Czy jest szansa na

popraw^ bezpieczehstwa na tym skrzyzowaniu? Drugie pytanie dotyczy drogi nr 33. Swego czasu

miata bye przygotowana dokumentacja na przebudow^ skrzyzowah w okolicach Bystrzycy Ktodzkiej,

jak rowniez w Roztokach, gminy Mi^dzylesie. Jaka jest szansa na realizacj^ zatozen, ktore byty
wczesniej planowane?

Kierownik Rejonu GDDKiA w Ktodzku - p. Monika Kropielnlcka odniosta si^ do pytania pytanie

dotyczqcego przebudowy skrzyzowania z ul. Zaj^czq. Jest ona obecnie realizowana. W grudniu 2020

roku zostata podpisana umowa „Zaprojektuj i zbuduj" na t^ sygnalizacjQ. Etap jest mocno

zaawansowany. Oczekuje si^ na uzgodnienia dokumentacji projektowej. Do kohca kwietnia biez^cego

roku ma powstac.

Naczelnik Wydziatu Dokumentacji p. Marcin Sutek co do pytania drugiego powiedziat, ze

dokumentacja drogi wojewodzkq z Bystrzycy Ktodzk^ jedno skrzyzowanie zostato zaprojektowane,

oczekuje siQ na uzyskanie zgody na to zadanie. W Roztokach projektowany byt chodnik. Rowniez tutaj
dokumentacja jest zakohczona. Jezeli chodzi o Domaszkow - Roztoki, zadanie polegaj^ce na
przebudowie ok. 1 km drogi, jak rowniez rondo w Roztokach jest na etapie projektu budowlanego.

Nie sktadany jest wniosek o ZIT z uwagi na zbyt wysokie koszty szacunkowe planowanej inwestycji.



Radny, p. Borystaw Zatoka zapytat, czy przy zatozeniu niewykorzystania mozliwoki przebudowy
estakady, stabilnosc tej konstrukcji pozwalataby na korzystanie z niej po drobnych poprawkach
remontowych nadal w standardzie wojewodzkim czy powiatowym? Jaki los czeka estakady? Czy
zostataby przekazana miastu? Czy przebudowa estakady jest spowodowana standardami
dostosowana jej do klasy S?

Naczelnik Wydziatu Dokumentacjl p. Marcin Sutek odpowiedziat, ze w ramach inwestycji, kiedy
przewidywano prace budowlane w obr^bie estakady ktodzkiej budowany jest obok nowy przebieg
„S". Estakada nie jest wykorzystywana pod budow^ S8. W kosztach przewidziany jest remont tak, aby
mogta ona stuzyc drogom wojewodzkim. Takie byto zaiozenie. Poddaje pod wqtpllwosc przej^cia jej
przez miasto, bardziej prawdopodobnym przez wojewodztwo.

Wiceprzewodniczqcy Komisji podzi^kowatgokiom za uczestnictwo 1 dyskusjQ w temacie.

Ad. 4 Retencja zasobow wodnych na terenie powiatu Wodzkiego.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Ktodzku - p. Marek ZrodtowskI pokrotce omowit udost^pnione
radnym materialy dotyczqce omawianego tematu.

Wiceprzewodnjczqcy Komisji zapytat jaki negatywny wptyw na realizacj^ zbiornikow retencyjnych
miafa trwajqca pandemia? Czy wszystko idzie zgodnie z programem?

Kierownik Nadzoru Wodnego w Ktodzku - p. Marek Zrodtowski odpowiedziat, ze opoznienia
wynikaty nie tyiko z pandemii ale i rozwiqzan projektowych, ktore ulegaty pewnym zmianom i
korektom. Opoznienia mogq si^gac okoto roku.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytuje p. Krzysztofa Kitowskiego Gtownego Specjalisty w JRP ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - jaki jest stan realizacji przebudowy nadbrzezy na
terenie miast i jaka jest perspektywa wiejska?

Gtowny Specjalista w JRP octirony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - p. Krzysztof
Kitowski odpowiedziat, ze jesli ctiodzi o stan realizacji tej inwestycji - wszystkie decyzje o
kodowiskowych uwarunkowaniacti zostaty uzyskane dia 9 obiektow. Na dzieh dzisiejszy jest
sporzqdzany plan zarzqdzania kodowiskiem i pozyskiwania nieructiomoki dIa tycti prac. Projekt jest
kredytowany z Banku Swiatowego. Po uzyskaniu akceptacji projektow zostanie on upubliczniony i
przeprowadzone zostanq konsultacje spoteczne planowane na kwiecien biez^cego roku. W IV
kwartale 2020 roku zostaty ztozone wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o uzyskanie pozwolen w

sumie dIa 11 obiektow. Procedure przetargowa planowana jest juz w II kwartale. Pod koniec

biez^cego roku rozwazane jest rozstrzygni^cie przetargow i podpisanie umow z wykonawcami. W II
kwartale 2023 roku planowane jest zakonczenie prac.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwraca siQ z pytaniami:

1) 0 remonty przyczotkow i filarow mostow. Mosty sq w dok stabym stanie. Jak wyglqda
infrastruktura w tym zakresie?

2) czyim zadaniem jest naprawienie barierek po takim remoncie? Burmistrz L^dka Zdroju otrzymat
odpowiedz negatywnq dot. barierki przy ul. Kokiuszki

3) kwestia perspektywy remontowej i koordynacji z drogami powiatowymi i gminnymi.
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Radny, p. Borystaw Zatoka zapytai, czy przy zatozeniu niewykorzystania mozliwosci przebudowy

estakady, stabilnosc tej konstrukcji pozwalataby na korzystanie z niej po drobnych poprawkach
remontowych nadal w standardzie wojewodzkim czy powiatowym? Jaki los czeka estakad^? Czy

zostataby przekazana miastu? Czy przebudowa estakady jest spowodowana standardami

dostosowana jej do klasy S?

Naczelnik Wydziatu Dokumentacji p. Marcin Sutek odpowiedziat, ze w ramach inwestycji, kiedy

przewidywano prace budowlane w obr^bie estakady ktodzkiej budowany jest obok nowy przebieg

„S". Estakada nie jest wykorzystywana pod budow^ S8. W kosztach przewidziany jest remont tak, aby

mogta ona stuzyc drogom wojewodzkim. Takie byto zatozenie. Poddaje pod w^tpliwosc przej^cia jej

przez miasto, bardziej prawdopodobnym przez wojewodztwo.

Wiceprzewodnicz^cy Komlsji podzi^kowaf gosclom za uczestnictwo 1 dyskusjQ w temacie.

Ad. 4 Retencja zasobow wodnych na terenie powiatu ktodzkiego.

Kierownik Nadzoru Wodnego w Ktodzku - p. Marek Zrodtowski pokrotce omowit udost^pnione

radnym materiaty dotyczqce omawlanego tematu.

Wiceprzewodniczqcy Komisji zapytai jaki negatywny wptyw na realizacj^ zbiornikow retencyjnych

miata trwajqca pandemia? Czy wszystko idzie zgodnie z programem?

Kierownik Nadzoru Wodnego w Ktodzku - p. Marek Zrodtowski odpowiedziat, ze opoznienia

wynikaty nie tyiko z pandemii ale i rozwiqzan projektowych, ktore ulegaty pewnym zmianom i

korektom. Opoznienia mogq si^gac okoto roku.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytuje p. Krzysztofa Kitowskiego Gtownego Specjalisty w JRP ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty - jaki jest stan realizacji przebudowy nadbrzezy na

terenie miast i jaka jest perspektywa wiejska?

Gtowny Specjalista w JRP ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 1 Wisty - p. Krzysztof

Kitowski odpowiedziat, ze jesli chodzi o stan realizacji tej inwestycji - wszystkie decyzje o

srodowiskowych uwarunkowaniach zostaty uzyskane dia 9 obiektow. Na dzien dzisiejszy jest

sporzqdzany plan zarzqdzania srodowiskiem i pozyskiwania nieruchomoki dia tych prac. Projekt jest
kredytowany z Banku Swiatowego. Po uzyskaniu akceptacji projektow zostanie on upubliczniony i

przeprowadzone zostanq konsultacje spoteczne planowane na kwiecien biezqcego roku. W IV
kwartale 2020 roku zostaty ztozone wnioski do Ministerstwa infrastruktury o uzyskanie pozwolen w

sumie dia 11 obiektow. Procedure przetargowa planowana jest juz w II kwartale. Pod koniec

biezqcego roku rozwazane jest rozstrzygni^cie przetargow i podpisanie umow z wykonawcami. W II

kwartale 2023 roku planowane jest zakonczenie prac.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwraca si^ z pytaniami:

1} 0 remonty przyczotkow i filarow mostow. Mosty s^ w dose stabym stanie. Jak wygl^da

infrastruktura w tym zakresie?

2) czyim zadaniem jest naprawienie barierek po takim remoncie? Burmistrz Lqdka Zdroju otrzymaf

odpowiedz negatywnq dot. barierki przy ul. Kosciuszki

3) kwestia perspektywy remontowej i koordynacjl z drogami powiatowymi i gminnymi.
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Gtowny Specjallsta w JRP ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry I WIsty - p. Krzysztof

KitowskI odpowiedziai, ze w przypadku mostu tam gdzie jest potrzebne jest to prowadzone -

umocnienie przyczotkow czy filarow nie przewiduje si^ remontow jako takich. Temat barierek w

L^dku- Zdroju znany mu od 30 lat nie zostaia rozwiqzana. Odnosnie trzeciego pytania Wody Polskie

jest opracowywana w trakcie aktualizacja opracowywania planu zarz^dzania ryzykiem powodzlowym

na szczeblu centrainym, dia Nysy Klodzkiej rowniei W maju biezqcego roku b^d^ prowadzone

konsultacje tego zakresu prac.

Ad. 4 Sprawy rozne

a) ustalenie daty I tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porz^dku

Publicznego i Infrastruktury Drogowe]

Nast^pne posiedzenie Komisji odb^dzie si^ w dniu 22 kwletnia 2021 roku, o godz. 10.00.

Porzadek posiedzenia:

1. Srodki zewn^trzne pozyskane na reaiizacj^ zadan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa
mieszkahcom powiatu - bezpieczehstwo powodziowe powiatu ktodzkiego.
2. Informacja Zarz^du Drog Powiatowych w Ktodzku o stanie infrastruktury drogowej po okresie

zimowego utrzymania drog oraz pracach remontowych.

b) przyj^cie protokotu nr 2/21 z posiedzenia w dnIu 18 lutego 2021 roku

Komisja- 9 gfosami zo przyj^fa protokof nr 2/21 z dnio 18 lutego 2021 roku.

Radny, p. Borystaw Zatoka poruszyt temat mieszkarica Marcinkowa 14, dojazd jest w fatalnym

stanie. Zwrocit si^ z pytaniem do Wiceprzewodnicz^cego Komisji czy jest szansa na utwardzenie tej

drogi?

Wiceprzewodniczqcy Komisji odpowiedziat, ze sprawa drogi powiatowej do p. Kozinskiego jest mu

znana. Tej drogi nie ma fizycznie jak i prawnie. Dodat, ze samorz^d bystrzycki nie b^dzie opowiadal

si^ za przej^cie tej drogi.

Etatowy Cztonek Zarzgdu, p. Piotr Marchewka rozwinqt wypowiedz Wiceprzewodnicz^cego Komisji.

Temat jest mu znany. Droga ta zostata zniszczona i zasypana kamieniami po powodzi. Jest mozliwosc

ewentualnego utwardzenia tam dojazdu. Zadeklarowat pomoc w tej sprawie. Prosi radnego ZatokQ o

przekazanie tej informacji.

Wiceprzewodnlczqcy Komisji - po wyczerpaniu porzgdku, zamknqt posiedzenie komisji.

Na tym protokot zakonczono.

Protokolowafa: Wiceprzewodniczqcy Komisji

Diana Zpjqc Mdeusz Zielihski
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