
Protokot nr 6/21

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczehstwa,

Porz^dku Publicznego I Infrastruktury Drogowej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 24 czerwca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia: 12.20

Rozpocz^cie prac posiedzenia wyjazdowego odbyto sIq w Roztokach, gdzie budowany Jest suchy
zbiornik przeciwpowodziowy.

W posiedzenlu wzi^to udziat 10 cztonkow komisji (nieobecni radni: p. Krystyna Siiwinska p.
Waldemar Bicz) oraz p. Stanistaw Sijka - Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku, p. Henryk

Wolff - Dyrektor Kontraktu (przedstawiciel Wykonawcy na zbiorniku przeciwpowodziowym w
Roztokach).

Listy zdalnego uczestnictwa radnych i gosci w zaiqczeniu do protokofu.
ZAt/\CZNIKIl-2

Wiceprzewodnicz^cy Komisji, P. Tadeusz Zielihski - otworzyi posiedzenie komisji, przywitat

cztonkow komisji biorqcycti udziat w posiedzenia. W zwiqzku z komisji wyjazdowq ztozyt wniosek o

zmian^ porzqdku posiedzenia poprzez zamian^ kolejnoki omawianycti tematow (pkt. 3 - sprawy

rozne).

Komisja 10 gtosami - za przyjqia zmianq w porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym na strong internetowq
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku
Publicznego Infrastruktury Drogowej,

b) przyjQcie protokotu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczehstwa, Porzqdku
Publicznego i Infrastruktury Drogowej wdniu 27 maja 2021 roku

3. Przeglqd inwestycji realizowanych przez Zarzqd Drog Powiatowych - wizia iokalna zbiornika
przeciwpowodziowego w Roztokach.

Ad. 2 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku
Publicznego Infrastruktury Drogowej,

Komisja wyjazdowa zaolanowana 24 sieronia 2021 roku o aodzinie 9.40 przed budynkiem Starostwa
Powiatowego w Ktodzku.



Porzadek posiedzenia:

1. Przegl^d inwestycji realizowanych przez Zarzqd Drog Powiatowych - CZ^SC II

2. Biez^ce opiniowanie projektow uchwat.

a) przyj^cie protokotu nr 5/21 z posiedzenia Komisjl Bezpleczeristwa, Porzqdku Publicznego i

Infrastruktury Drogowej w dniu 27 maja 2021 roku

Komisja-10 gfosami za, przyjqto protokof nr 5/21.

P. Henryk Wolff - Dyrektor Kontraktu przedstawit krotk^ prezentacj^ multimediainq dotyczqcq

inwestycji jakim jest zbiornik przeciwpowodziowy w Roztokach, zaiozenia projektowe zbiornika,

obszar inwestycji. Zbiornik ziokalizowany jest w obszarze gminy Mi^dzylesie powiat ktodzki,

wojewodztwo dolnoslgskie na potoku Goworowka. Nast^pnie czlonkowie Komisji udali si^ na wizj^

lokaln^.

Komisja dokonata takze przegl^du drogi powiatowej w Bystrzycy Ktodzkiej przy ulicy Unii Lubelskiej.

Wiceprzewodnlczqcy Komisjl - po wyczerpaniu porz^dku zakohczyt posiedzenie i podzi^kowaf

zebranym za udzlal.

Na tym protokof zakohczono.

Protokofowafa:

Diana ZojqP/

Wiceprzewodniczqcy Komisji

Tadeusz Zieiinski


