I  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGOWNICTWA MIEJSKIEGO

LUBIN, 6 – 8 listopada 1996r.

W dniach 6 – 8 listopada 1996r. w Lubinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Drogownictwa Miejskiego. Miejscem spotkania było Centrum Kultury “MUZA”.
Organizatorami Konferencji byli Prezydent Miasta Lubina i Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji oddział Legnica.
W spotkaniu wzięło udział około 230 osób będących przedstawicielami samorządów, urzędów wojewódzkich, zarządów dróg miejskich, zarządów dróg, WDDM-ów, DODP-ów, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Urzędu Zamówień Publicznych, Komendy Głównej Policji, wykonawców branży drogowej i instalacyjnej z całej Polski.
W Konferencji uczestniczyli m.in. mgr insp. Wiesław Karaś – Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz mgr Tomasz Czajkowski – Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.
W trakcie obrad wygłoszonych zostało 12 referatów  m.in. o roli SITK w drogownictwie, organizacji drogownictwa miejskiego, zarządzaniu drogami, bezpieczeństwie ruchu drogowego, zimowym utrzymaniu dróg, realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.
Rozważania i dyskusje prowadzone na sali obrad oraz w kuluarach zostały uzupełnione przez organizatorów wystawą maszyn, urządzeń i materiałów wykorzystywanych w pracach drogowych.
Wśród uczestników Konferencji obecni byli przedstawiciele samorządów terytorialnych m.in. z: 
Głogowa, Skierniewic, Kalisza, Zielonej Góry, Myszkowa, Łodzi, Wałbrzycha, Jawora, Świdnicy, Gdańska, 
Legnicy, Lubina, Legionowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Ostródy, Wołowa, Krotoszyna, Polic, Wrześni 
oraz zarządów dróg m.in. z: Warszawy, Wrocławia, Rzeszowa, Zielonej Góry, Bielsko-Białej, Sieradza, Legnicy, Białegostoku, Jeleniej Góry, Tarnowa, Katowic, Koszalina, Gdańska, Głogowa, Łodzi, Bydgoszczy.
Wśród wystawców obecni byli m.in.: Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych “Sygnały” S.A. z Rybnika, “Ancor-HMG-Europa” Sp. z o.o. z Głogowa, Przedsiębiorstwo “Lambdar” Sp. z o.o. z Łodzi, 
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Techniczne Sp. z o.o. z Lęborka, “Wirtgen” GmbH Oddział 
z Warszawy, 
“PL-Bitunowa” Sp. z o.o. z Bierawy, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego “Budokomplex” S.A. z Lubina, “Simpol” Sp. z o.o. z Zielonej Góry, Zakład Usług Informatycznych z Wrocławia, PPUH “Stop” s.c. z Legnicy, “Polifarb” S.A. z Wrocławia, TIM S.A. z Wrocławia,“MSR Traffic” Sp. z o.o. z Przeźmierowa, “Czmuda” s.c. z Olszyna, Tarcopol” Sp. z o.o. ze Starachowic, “Kettel-Plast” Sp. z o.o. z Wrocławia, “Schmidt Polska” Sp. z o.o. z Kielc, PP Łużyckie Kopalnie Bazaltu z Lubania, “Mannesmann Handel” AG z Dusseldorfu /Niemcy/.
W Konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z Bełchatowa, Bielska Podlaskiego 
i Piotrkowa Trybunalskiego, Firmy “Dinspar” Sp. z o.o. z Wałbrzycha, Przedsiębiorstwa “Urbex” z Osieka, Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Firmy “Marciniak” S.A. 
z Gorzowa Wielkopolskiego, Firmy “Promost” Sp. z o.o. z Zielonej Góry, Zakładów Produkcyjno-Usługowych “Tech-Agro-Mosty” z Wrocławia, Przedsiębiorstwa Projektowego Inżynierii Ruchu “Traffpol” z Wrocławia, Przedsiębiorstwa “Unidro” S.A. z Łodzi, Firmy Instalacji Sanitarnych “Renoma” z Lubina, Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Zaberd” Sp. z o.o. z Wrocławia.
Dla uczestników Konferencji zorganizowany został konkurs “Najlepszy dla drogownictwa”, w wyniku którego przyznano 3 nagrody:
·	I miejsce zajęło przedsiębiorstwo “MANNESMANN HANDEL” A.G. za preparat MAFILON,
·	II miejsce zajęła spółka “CZMUDA” S.A. za pionowe znaki drogowe,
·	III miejsce zajęła fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych “SYGNAŁY” za sterownik sygnalizacji świetlnej.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali puchary i specjalne dyplomy.
Imprezą towarzyszącą Konferencji był m.in. występ kabaretu “Potem” z Zielonej Góry 
i karczma piwna.
Na zakończenie obrad, uczestnicy Konferencji wypracowali stanowisko, składające się ze zgłaszanych wniosków, które zostało przekazane do kompetentnych instytucji i osób. 
Wydany został również okolicznościowy numer “Biuletynu Lubińskiego”.
Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem, poprzez rozlosowanie kilkunastu upominków pośród obecnych uczestników. 
Zdaniem uczestników imprezę można uznać za bardzo udaną, o czym przekonały organizatorów wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród osób biorących udział 
w Konferencji - ocena 9,7 w skali 10-cio punktowej.
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	Uczestnicy Konferencji nie zgadzają się z projektami zmian ustawy o drogach publicznych w kwestii finansowania dróg miejskich. 
	Wnioskujemy o jasne określenie sposobu finansowania dróg bez odsyłania do enigmatycznych, przyszłych rozporządzeń.
	Wnioskujemy również o to, aby przed przesłaniem przyszłych projektów zmian ustawy o drogach publicznych do Sejmu, poddane zostały one dyskusji i ocenie środowiskom drogowców pozamiejskich jak i miejskich w tym samorządowych.

Uzasadnienie.

	Miasta, jako węzły komunikacyjne borykające się z ogromnymi problemami 
w zakresie utrzymania ulic i zwiększonym w ostatnich latach ruchem, winny być przedmiotem szczególnej troski państwowej administracji drogowej w zakresie prawidłowego określenia struktury zarządzania i finansowania. Samorządy tych miast, które powołują swoje organizacje drogowe (Zarządy Dróg) przeznaczają niemałe środki ze swych budżetów na utrzymanie, modernizację i inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich, niezależnie od niskich subwencji państwa. Dlatego propozycje przedstawione w trzech wariantach zmian ustawy o drogach publicznych w zakresie finansowania dróg są nie do przyjęcia przez organizacje samorządowe. Propozycje powołania “Funduszu Drogowego” (wariant I i II) tworzą instytucję dysponującą środkami finansowymi poza zarządami dróg jakimi są:
v	Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych,
v	Dyrekcje Okręgowe Dróg Publicznych,
v	Wojewódzkie Dyrekcje Dróg Miejskich,
v	Zarządy Dróg Miejskich (jednostki samorządowe).

Spowoduje to dowolność i uznaniowość w przyznawaniu środków na całą sieć drogową zamiejską i miejską poza instytucjami zajmującymi się zarządzaniem drogami.
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