
  
 POWIATOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

                  DROGOWEGO W CHOSZCZNIE 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

PROTOKÓŁ NR 2/2015 

Z II posiedzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Choszcznie 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

 

Godzina rozpoczęcia obrad: 9 00 

Godzina zakończenia obrad: 10 30 

 

Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2. 

 

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady BRD Adam Andriaszkiewicz. 

 

1) Stwierdzenie quorum. 

 

Przewodniczący Rady BRD Adam Andriaszkiewicz powitał Członków Rady BRD, poczym 

stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest dziesięciu Członków Rady BRD, (lista obecności 

stanowi załącznik do niniejszego  protokołu). 

 

2) Zatwierdzenie porządku posiedzenia – referuje Przewodniczący Rady BRD Adam 

Andriaszkiewicz.  

 

Przewodniczący Rady BRD Adam Andriaszkiewicz zapoznał Członków Rady BRD                  

z porządku posiedzenia (porządek posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

oraz zapytał Członków Rady BRD, czy mają uwagi do ww. porządku II posiedzenia Rady 

BRD.  

 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

3) Przedstawienie sprawozdań z działania komisji ds. analizy BRD – referuje 

Krzysztof Zieliński – Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Choszcznie – Zastępca Przewodniczącego 
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• w roku 2015 Komisja ds. BRD obradowała 36 razy w związku ze złożonymi 

projektami zmiany organizacji ruchu na drogach powiatu choszczeńskiego lub 

wnioskami o analizę miejsc niebezpiecznych, 

• przedstawiono ogólny zarys pracy Komisji w poszczególnych gminach, 

• jednym z zagadnień, nad którym pracowała Komisja ds. BRD był wniosek 

mieszkańców Oraczewic dotyczący zamontowania progu zwalniającego na drodze 

powiatowej 2202Z biegnącej przez miejscowość. Krzysztof Zieliński 

poinformował zebranych, że ostatecznie Komisja podjęła decyzję o zmianie 

organizacji ruchu w miejscowości Oraczewice w postaci ograniczenia prędkości 

na terenie miejscowości do 30 km/h. 

 

4) Omówienie działalności Rady BRD w 2015 r. referuje Krzysztof Zieliński – 

Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie 

– Zastępca Przewodniczącego 

• program „Zabłyśnij na drodze” na mocy porozumienia o współpracy z dnia              

21 kwietnia 2015 r. został dofinansowany prze Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Szczecinie w kwocie 9 784,00zł (kopia programu oraz 

porozumienia stanowią załączniki do protokołu), 

• w ramach programu zorganizowano festyn „Zabłyśnij na drodze odblaskiem               

i wiedzą” skierowany głównie do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych na terenie powiatu choszczeńskiego, 

• przy współpracy z Policją odwiedzono wszystkie klasy pierwsze szkół 

podstawowych w powiecie choszczeńskim, gdzie rozmawiano z dziećmi na temat 

bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz rozdawano kamizelki i chusty 

odblaskowe, 

• organizowano spotkania z seniorami powiatu choszczeńskiego w ramach 

programu „Bezpieczny senior”. 

Robert Neryng – Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji          

w Choszcznie poinformował zebranych, że skuteczność prowadzonych działań jest widoczna 

w zmniejszonej liczbie odnotowanych zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu 

drogowego czyli rowerzystów i pieszych. 

 

Krzysztof Zieliński – Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Choszcznie – Zastępca Przewodniczącego poinformował zebranych, że 

niewykorzystane kamizelki i chusty odblaskowe będą wykorzystane przez Komisję ds. BRD   

i podczas prac w terenie rozdawane napotkanym niechronionym uczestnikom ruchu. 
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Łukasz Gonera – Dyrektor Powiatowego Zarządu dróg w Choszcznie zreferował wnioski 

złożone oraz planowane do złożenia w sprawie wycinki drzew stanowiących zagrożenie               

w ruchu drogowym. 

 

5) Statystyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu 

choszczeńskiego - referuje Robert Neryng – Kierownik Referatu Ruchu Drogowego 

Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie 

• prezentacja obejmowała 11 miesięcy porównanych w latach 2013,2014,2015, 

• odnotowano tendencję spadkową wypadków i kolizji w omawianym okresie, 

• odnotowano tendencję spadkową kierowców po spożyciu alkoholu, 

• zwiększono liczbę badań stanu trzeźwości 2015 r. w porównaniu z latami 

poprzednimi. 

 

6) Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Powiatową Radę BRD w 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady BRD Adam Andriaszkiewicz zadał pytanie zebranym czy widzą 

jakieś rozwiązane,  inne od obecnie zastosowanego, pozwalające usprawnić ruch na                  

ul. Niedziałkowskiego w Choszcznie. 

Poprosił zebranych o przemyślenie kwestii zastosowanych znaków na ul. Niedziałkowskiego 

w Choszcznie i wskazanie innych możliwych rozwiązań. 

 

Marek Popławski – Przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie 

zaproponował zastosowanie parkomatów. 

 

Piotr Jarzyna – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności                

i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Choszcznie w swoim stanowisku stwierdził, ze jest 

wystarczająca ilość miejsc parkingowych i obecne rozwiązanie jest dobre. Zwrócił uwagę 

zebranych, ze to „wygodnictwo” uczestników ruchu stanowi problem. Zaproponował 

ustawienie ławeczek, aby osoby chore i niedołężne przywożone do przychodni mogły 

poczekać. 

 

Przewodniczący Rady BRD Adam Andriaszkiewicz zwrócił się do przedstawiciela 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o obmyślenie plany ewakuacji szpitala w 

taki sposób aby jak najbardziej odciążyć ul. Niedziałkowskiego w Choszcznie. 
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Marek Popławski – Przedstawiciel Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie 

zgłosił prośbę o przemyślenie dokonania zmian na ul. Grunwaldzkiej w Choszcznie aby 

ułatwić przejazd pojazdom Straży Pożarnej. 

 

Piotr Jarzyna – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Choszcznie prośba o możliwość przesunięcia przejścia dla pieszych 

umieszczonego blisko skrzyżowania ulic Jagiełły i Grunwaldzkiej lub podsunięcie innego 

rozwiązania, które poprawiłoby bezpieczeństwo na wspomnianym skrzyżowaniu. 

 

7)  Propozycje działania Powiatowej Rady BRD w 2016 r. 

• Kontynuowanie spotkań z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych                  

w powiecie choszczeńskim. 

• Rozdawanie kamizelek i chust odblaskowych niechronionym uczestnikom ruchu 

drogowego. 

• Działania przy szkołach, świetlicach, na terenie powiatu choszczeńskiego, mające 

na celu zabezpieczenia barierami wyjścia  z terenu szkoły lub świetlicy na drogę. 

• Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowościach powiatu choszczeńskiego. 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady BRD Adam 

Andriaszkiewicz zamknął II posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego o godzinie 1030. 

 

 

 

 

 
Protokołowała: 
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Choszcznie 
Sekretarz Rady BRD 
 
Iga Carewicz 
 

 

 


