
P R O T O K O Ł  NR 19/2010 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego 
 odbytego w dniu 9 lutego 2010 r. 

 
 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brali udział: Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg 
i Transportu i Pan Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego.   

  
Posiedzeniu Przewodniczył Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisji 

Komunikacji, Dróg i Transportu. 
  

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej delegowania 

Radnych Powiatu Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
4. Informacja w zakresie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok. 
5. Informacja o przeprowadzonym przetargu na przebudowę drogi Biała Rawska 

– Babsk oraz w zakresie zimowego utrzymania dróg. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1400 dokonał jej Przewodniczący, witając 
zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały dotyczącej delegowania Radnych Powiatu Rawskiego do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku.  
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pana Jana Idzikowskiego – 
Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 
 W oparciu o art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym, starosta wykonuje 
zwierzchnictwo nad powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami w zakresie 
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porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Tworzy on Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku powołując jej członków, między innymi z pośród 
Radnych. Rada Powiatu deleguje do Komisji dwóch Radnych. W związku z faktem 
upływu dwuletniego okresu powołania mówca zaproponował przedłuŜenie 
przedstawicielom Rady Powiatu, Panom: Jarosławowi Kobierskiemu 
i Przemysławowi Szewczykowi  mandatu do reprezentowania Rady Powiatu 
w przedmiotowej Komisji.   
Do propozycji Zarządu Powiatu w zakresie reprezentowania Rady w powyŜszej 
komisji uwag nie było. 
Komisja jednogłośnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.  
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji w zakresie 
sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2009 rok. 
O zabranie głosu Przewodniczący komisji poprosił ponownie Pana Jana 
Idzikowskiego – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego. 
 

W  2009 roku komisja liczyła 9 członków i działała  na podstawie 
opracowanego planu pracy. W analizowanym okresie  odbyło się 5 posiedzeń  
komisji. Na posiedzeniu  odbytym w dniu 30 marca 2009 roku rozpatrzono : 
- ocenę bezpieczeństwa i porządku w powiecie  za 2008 r.; 
- ocenę  bezpieczeństwa poŜarowego w powiecie za 2008 r.; 
- ocenę bezpieczeństwa  sanitarnego za 2008 r.; 
- ocenę  bezpieczeństwa weterynaryjnego za 2008r.; 
- ocenę bezpieczeństwa  budowlanego za 2008r. 
Analizie poddano informację o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w powiecie.  
Oceniając  bezpieczeństwo i porządek publiczny komisja zwróciła uwagę  na takie  
zagadnienia  jak: poprawa bezpieczeństwa  na drogach powiatu poprzez zwiększenie 
kontroli pojazdów. Zwrócono  uwagę na  przewoźników przewoŜących kruszywo 
z lokalnych  Ŝwirowni, którzy  przekraczając dopuszczalny tonaŜ, rozjeŜdŜają drogi 
powiatowe. 
Członkowie komisji wnioskowali o poprawę współpracy policji z mieszkańcami  
powiatu i administracją  samorządową.  
Pozytywnie odniesiono się do działań podejmowanych przez straŜ poŜarną 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego mieszkańcom powiatu.  
Omówiono teŜ stan sanitarny powiatu, oceniając go jako dobry. Stwierdzono, 
Ŝe  działające  podmioty  przestrzegają  przepisów  sanitarnych. 
Dobrze oceniono stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie. Podobną ocenę 
uzyskał  stan bezpieczeństwa budowlanego.  
Oceniając sytuację przeciwpowodziową w powiecie, członkowie stwierdzili, 
Ŝe sytuacja na tym odcinku jest dobra. Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej 
poinformował o stanie prac w zakresie  przejęcia zbiornika „ Tatar ” od gminy Rawa 
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Mazowiecka oraz o zamierzonych inwestycjach, które będą  wykonywane 
na  tym akwenie  wodnym. 
Informację  o stanie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Rawskiego  przedstawił 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rawie 
Mazowieckiej. Poinformował  o zaistniałych  zdarzeniach i podejmowanych 
działaniach przez policję  w zakresie  poprawy  sytuacji na drogach powiatu. 
Informację przyjęto  do wiadomości, zwracając uwagę  na nasilenie  działań 
 w zakresie  eliminowania  nietrzeźwych  uŜytkowników  dróg oraz na bardziej 
rygorystyczne postępowanie z  kierowcami nie przestrzegającymi  przepisów  ruchu 
drogowego. 
Omówiona została  informacja  o przygotowaniu słuŜb policji, straŜy poŜarnej, 
inspekcji sanitarnej i pogotowia  ratunkowego do akcji „bezpieczne wakacje”.  
Przedstawili ją kierownicy słuŜb. Została ona przyjęta do wiadomości.  
Komisja wysłuchała informacji na temat dodatkowych łóŜek  szpitalnych 
na potrzeby  Sił Zbrojnych. Informację  przyjęto do wiadomości.  
Informację o przygotowaniu słuŜby zdrowia na wypadek  sytuacji  kryzysowych 
w powiecie przedstawiła Z-ca Dyrektora  ds. lecznictwa SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. Poinformowała o podejmowanych przedsięwzięciach na wypadek 
wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń. Informację przyjęto do wiadomości.  
W dyskusji w tym punkcie obrad Dyrektor PSSE w Rawie Mazowieckiej 
poinformował  o moŜliwości  wystąpienia  grypy AH1N1 w okresie jesiennym 
i podejmowanych  działaniach przez  inspekcję sanitarną.  

W następnej kolejności informację o  zabezpieczeniu przeciwpoŜarowym  
budynków mieszkalnych wielorodzinnych omówił przedstawiciel Komendy 
Powiatowej PSP  - brygadier Janusz Bartosiewicz. Członkowie komisji wnioskowali 
aby przeprowadzić kontrole w obiektach zamieszkania zbiorowego w Cielądzu, 
Babsku, Rososze i Galinkach. Informacja została przyjęta przez członków komisji.   
Po omówieniu przedstawionych spraw  członkowie komisji wzięli udział 
w ćwiczeniach  zgrywających słuŜb PSP, Pogotowia Ratunkowego i Policji 
przeprowadzonych na budynku wielorodzinnym  na Osiedlu  Solidarności  w  Rawie  
Mazowieckiej. Podsumowania  ćwiczeń  dokonał  Zastępca Komendanta PSP 
w Rawie Mazowieckiej.  
 Na posiedzeniu w dniu 14 września 2009 r.  członkowie komisji wysłuchali 
trzech informacji a mianowicie: 
o realizacji zadań wykonywanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
przez rawskie  pogotowie ratunkowe. 
Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej poinformowała członków 
o podejmowanych  działaniach. Informacja została przyjęta do wiadomości. 
Informację z realizacji Powiatowego programu Zapobiegania Przestępczości, 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  za 8 miesięcy  br. 
przedstawił Dyrektor WSO i ZK Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Omówił on realizację  zadań wykonywanych przez  poszczególnych realizatorów 
programu. Stwierdził, Ŝe  program  będzie realizowany jeszcze w 2010 r. Informację 
przyjęto do wiadomości.  
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Informację o sposobach               rozwiązywania  problemów    narkomanii 

w szkołach Powiatu Rawskiego przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu Starostwa Powiatowego.  
 Na posiedzeniu  w dniu 25 września 2009 r.  wspólnie z Powiatowym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego zajmowano się sprawą  schroniska dla zwierząt  
w  Boguszycach. Starosta Rawski omówił szczegółowo sytuację w schronisku. 
Nadmienił, Ŝe schronisko od Pani Wahl  przejęła fundacja „ Ostatnia  Szansa” 
z siedzibą w Warszawie. Powiatowy Lekarz Weterynarii, który omówił wyniki 
kontroli przeprowadzonej przez słuŜby weterynaryjne w schronisku wskazał, 
Ŝe  schronisko nie spełnia  wymogów określonych w przepisach w sprawie 
szczególnych wymagań  weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt.  
Zabierając głos  w dyskusji burmistrzowie i wójtowie powiatu widzieli potrzebę 
przeniesienia schroniska, ale nikt nie wskazał  miejsca  na terenie gmin, którymi 
administrują. Nowe schronisko winno  odpowiadać wymogom. Starosta Rawski 
postanowił zwrócić się na piśmie do burmistrzów i wójtów o wypowiedzenie się na 
temat rozwiązania przedłoŜonej sprawy określając w piśmie termin na merytoryczną 
odpowiedź do dnia 15.10.2009 r.  
 Na kolejnym posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpatrzyła 
trzy informacje: 
- o realizacji  rządowego programu „ Razem  bezpieczniej”,  
-   o stanie bezpieczeństwa  weterynaryjnego  Ŝywności, 
 - o współdziałaniu słuŜb, inspekcji i straŜy w powiecie za 11 miesięcy br.  
Do tak przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜoną informację.  
 
Ad. 5 W tym punkcie informację o przeprowadzonym przetargu na przebudowę 
drogi Biała Rawska – Babsk oraz w zakresie  zimowego utrzymania dróg 
przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg 
i Transportu. 
Poinformowała, iŜ przetarg na modernizację odcinka drogi Biała Rawska – Babsk na 
odcinku 3.067 km. wygrało Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjno Drogowych 
z Grójca za kwotę 1.828.000 zł. Kwota ta stanowi 57%  ogólnej wartości  kosztorysu 
inwestorskiego wynoszącej 3.122.000 zł. Oferty złoŜyło 5 firm. BudŜet powiatu na 
ten cel musi  wyasygnować środki w wysokości 25% ogólnej kwoty, czyli 
811.000 zł. Termin realizacji inwestycji wynikający z zawartej umowy 
z Urzędem Marszałkowskim na współfinansowanie określony został do końca 
października br.  
Następnie Dyrektor Killman przeszła do omawiania kosztów związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.  Koszty piasku i soli do końca grudnia 
zamknęły się kwotą 83.599 zł. W samym styczniu koszty te wynosiły 16.086 zł. 
Koszty odśnieŜania i zwalczania śliskości do końca grudnia zamknęły się kwotą 
149.479 zł. Łącznie wszystkie koszty zimowego utrzymania do końca roku 
budŜetowego to kwota 256.228 zł.  Natomiast w samym styczniu wyniosły aŜ 
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173.349 zł. Istotny wzrost kosztów zimowego utrzymania spowoduje 
konieczność przesunięcia części środków przeznaczonych w budŜecie na bieŜące 
utrzymanie. 
Obfitość opadów śniegu spowodowała sytuację, Ŝe zaczyna w kopalniach brakować 
soli. Dzięki podpisanej umowie z kopalnią soli w Kłodawie oraz systematycznym 
zabiegom udaje się w miarę utrzymywać minimalny zapas soli. 
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych Dyrektor Małgorzata Killman  poinformowała, 
iŜ Wydział przygotowuje stosowne pisma kierowane do właścicieli Ŝwirowni 
zlokalizowanych na terenie powiatu przypominające o obowiązujących przepisach 
w zakresie dopuszczalnej ładowności na jedną łoś i o konsekwencjach ciąŜących 
na właścicielu kopalni za przekraczanie dopuszczalnych ładowności. 
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji dokonał o godzinie 16:30 zamknięcia 
posiedzenia Komisji. 
 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

Przewodniczący Komisji Komunikacji, Dróg i Transportu 
  

                 (-)  Jarosław Kobierski  


