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PROTOKÓŁ NR 36/2005 
z posiedzenia Komisji Gospodarki 

w dniu 25 października 2005 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu  
Dróg w Baniach i trwało do godz. 16.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków 
komisji (lista obecności - zał. nr 1),  a także Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Ryszard Dziok. 
Posiedzenie otworzyła i obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Aleksandra 
Zielińska. Porządek obrad komisji został przyjęty bez zmian. Protokół  
z 35 posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Głównym punktem posiedzenia było:  

1. Powiatowy Zarząd Dróg – wykonanie zadań w zakresie remontów  
i modernizacji dróg. 

2. Wypracowanie propozycji, wniosków, sugestii do budżetu na 2006 r. 
 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Dziok powiedział, że w planie  
na realizację zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2005 r. była przeznaczona kwota 
w wysokości 3 400 000 złotych plus 260 000 złotych z Funduszu Ochrony Środowiska 
na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Jodłowej w Chojnie oraz 40 000 złotych  
z przeznaczeniem na zakup rębaka. Rębak został zakupiony natomiast inwestycja  
w Chojnie jest w trakcie realizacji.  
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg omówił najpierw zadania inwestycyjne: 

 Droga Mieszka I – kwota 450 000 złotych – nie będzie w tym roku zrealizowana 
ze względów odwodnieniowych. 

 Budowa Drogi Bartkowo – Gajki – zadanie zrealizowano. 
 Rewitalizacja Placu Wolności w m. Moryń – wniosek pod względem 

merytorycznym spełniał kryteria i jest na ukończeniu. Była na to zaplanowana 
kwota w  wysokości 40 000 złotych a została przekazana suma 17 000 złotych  
i jest to 50 procentowy współudział powiatu w projekcie technicznym i w studium 
wykonalności. Zadanie jest na drugim miejscu w rezerwie, dlatego najszybciej 
mogłoby zostać wykonane w 2006 r.  

 Kwota pozostała z remontu drogi przy ulicy Mieszka I w Gryfinie została 
przeznaczona na 3 zadania: ul. Pomorska w Gryfinie – koszt 238 143 zł, droga 
Gryfino - Szczawno – zadanie wykonano dzięki materiałom pozyskanym  
z zadania na ul. Pomorskiej w Gryfinie – koszt 65 880 zł. oraz remont  
w trybie awaryjnym drogi na odcinku Żabnica – Czepino – koszt 56 332 zł. 

Dyrektor powiedział, że kolejnym nieplanowanym wydatkiem PZD był zakup znaków 
drogowych - kwota 260 000 złotych. Po przetargach została wydana na znaki drogowe 
kwota w wysokości 187 000 złotych, natomiast kwota pozostała została przeznaczona 
na zakup części sprzętu do wykaszania poboczy.  Ryszard Dziok powiedział,  
że również z powodu srogiej zimy do realizacji planu zabrakło kwoty w wysokości 
250 000 złotych. Pokrycie tych wydatków wymagało dokonania korekt  
przy poszczególnych zadaniach realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.  
Zadania wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg: 

 Remonty cząstkowe: kwota planowana 255 000 złotych plus środki z zajęcia pasa 
drogowego. Na dzień dzisiejszy zostały wykonane nawierzchnie bitumiczne  
na kwotę w wysokości 307 000 złotych.  

Radny Andrzej Szelążek powiedział, że stan nawierzchni na drodze od m. Narost  
do m. Jelenin jest fatalny, ponieważ na jej kilometrowym odcinku znajduje się glina  
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z piachem i po opadach deszczu przejazd samochodem jest tam praktycznie 
niemożliwy. Jednocześnie Radny w imieniu członków komisji złożył wniosek  
do PZD z prośbą o utwardzenie w/w odcinka drogi. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Dziok odpowiedział, że można  
tą drogę utwardzić posypując ją pospółką. 
Radny Krzysztof Ziętek zaproponował, aby PZD starał się o pieniądze z Urzędu 
Marszałkowskiego. Radny dodał, że teraz jest termin składania wniosków na zadania 
realizowane  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2006 r. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Dziok odpowiedział, że Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych ma jedną wadę polegającą na tym, że nie można z niego 
uzyskać pieniędzy na odnowę dróg bitumicznych.  
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała czy projekty na drogi Białęgi – 
Chełm i Warnice – Trzcińsko - Zdrój są w realizacji. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Dziok odpowiedział, że projekt  
na drogę Białęgi – Chełm jest w realizacji, natomiast napisanie projektu na drogę 
Warnice - Trzcińsko – Zdrój zostanie zlecone w przyszłym roku. Dyrektor dodał,  
że w przyszłym roku w ramach inwestycji będą realizowane drogi przy ulicach: 
Klasztornej, Malarskiej i Piekarskiej w gminie Chojna. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska zapytała Dyrektora PZD, jakie wnioski 
zostały złożone przez Powiatowy Zarząd Dróg do Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na ewentualne odwodnienia dróg. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Dziok odpowiedział, że został 
złożony wniosek na ulicę Mieszka I w Gryfinie. Dyrektor Ryszard Dziok dodał,  
że w planie budżetu PZD na 2006 r. jest wydzielona kwota 150 000 złotych na zadania 
realizowane wspólnie z gminami plus do tej kwoty około 70 000 złotych z zajęcia 
pasów drogowych. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska powiedziała, że Komisja wspólnie uważa  
iż inicjatywa, która została podjęta we wrześniu br. a dotyczyła wspólnych inwestycji 
gmin i powiatu przy remoncie dróg i budowie chodników była bardzo udana.  
W związku z powyższym Przewodnicząca złożyła wniosek do Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg z prośbą o opracowanie kryteriów wspomagania inicjatyw gminnych  
i inicjatyw społeczności lokalnych w zakresie budowy ciągów pieszych i nawierzchni 
dróg. 
Radny Henryk Kaczmar dodał, że dzięki w/w wspólnym inwestycjom  
w tym roku w gminie Moryń wykonano przy głównej ulicy ciąg chodnika z polbruku. 
Radny dodał, że jest to jedna z większych inwestycji w tej gminie w ostatnich dwóch 
latach.  
  
Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
Przewodnicząca Aleksandra Zielińska w imieniu członków Komisji złożyła wniosek 
do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z prośbą  
o przygotowanie zestawienia wszystkich wniosków, które wpłynęły do Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska na 2006 r. 
 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
         Przewodnicząca Komisji 

                    Aleksandra Zielińska 

Protokołowała: 

Agnieszka Małyszko 


