
P R O T O K Ó Ł  NR 21/2010 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego 
 odbytego w dniu 16 czerwca 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.  

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. Informacja o bieŜącej sytuacji w zakresie prac prowadzonych na drogach 

powiatowych. 
4. Objazd dróg powiatowych na których trwają lub są planowane prace 

modernizacyjne. 
5. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1330 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 informację o bieŜącej sytuacji 
w zakresie prac prowadzonych na drogach powiatowych. 
O przedstawienie takiej informacji przewodniczący Komisji poprosił Panią 
Małgorzatę Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. 
 Swoje wystąpienie Dyrektor Killman rozpoczęła od informacji dotyczącej 
realizacji remontów cząstkowych. PrzedłuŜająca się niekorzystna sytuacja pogodowa 
spowodowała opóźnienie prac remontowych. Aktualnie prace toczą się w Gminie 
Sadkowice, a następnie prowadzone będą w Gminie Biała Rawska. Równocześnie 
trwają prace związane z usuwaniem zakrzaczeń oraz remonty chodników w: 
Szczukach, Kaleniu,  Jajkowicach oraz budowa krytego rowu w Mroczkowicach.  
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Trwają wykończeniowe prace modernizacyjne na drodze Biała Rawska 
– Babsk. Odcinek ok. 3 km. realizowany jest z udziałem środków zewnętrznych. 
Termin zakończenia robót ustalony jest na dzień 14 września br.   
Kolejny wniosek o środki unijne dotyczył drogi Zakrzew – Zawady. Wniosek ten   
jest na liście rezerwowej i uzyska dofinansowanie w przypadku osiągnięcia 
oszczędności powstałych z realizacji innych inwestycji. Zarząd Powiatu licząc 
na jego pozytywne rozpatrzenie podjął decyzję o wszczęciu procedury przetargowej 
w oparciu o własne środki w wysokości 1.918.000 zł. i środki Gminy Biała Rawska 
w wysokości 105.000 zł. Za tę kwotę zrealizowane zostaną najbardziej zniszczone 
fragmenty tej drogi  o długości ok. 3 km (potrzeby dotyczą odcinka o długości 
5 km.). JeŜeli będą środki nastąpi refundacja części poniesionych wydatków.    
 W roku ubiegłym zostały równieŜ złoŜone dwa wnioski o dofinansowanie 
dróg powiatowych stanowiących dojazd do pól w ramach terenowego funduszu 
ochrony gruntów rolnych województwa łódzkiego. Wnioski te zostały rozpatrzone 
pozytywnie.  
Na drogę Cielądz - Rylsk o długości 2.1 km. otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości  119 tys. zł.  Środki własne 236 tys. zł. 
Na drogę Łochów - Zarzecze otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 175 tys. zł.  
Środki własne 236 tys. zł. 
Kolejna kwestia to przebudowa drogi Sanogoszcz - Głuchówek na terenie 
miejscowości Świnice. Kwota przeznaczona na przebudowę tej drogi to 350 tys. zł. 
 Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
W dyskusji zostały poruszone następujące kwestie: 
- formalnego przekazania Gminie Rawa Mazowiecka drogi w Pokrzywnie, 
- wycięcie zakrzaczeń i gałęzi na drodze Kurzeszyn – Rosocha, 
- usunięcie gałęzi i skorygowanie koron drzew w miejscowości Grabice, 
- uzupełnienie i modernizacja poboczy na grodze Chodnów – Szczuki, 
- zabezpieczeń związanych z przewozem kruszywa przez firmę eksploatującą złoŜe 
w Wołuczy.  
 Radny Przemysław Szewczyk poruszył kwestię występujących utrudnień dla 
okolicznych mieszkańców Cielądza, wynikających z nowej lokalizacji firmy 
HERCO. Droga dojazdowa do firmy jest nie przystosowana do ruchu samochodów 
cięŜkich, przez co wjazd i wyjazd w te drogę  powoduje zagroŜenie dla innych 
uczestników oraz negatywne oddziaływanie na budynki usytuowane w sąsiedztwie 
tej drogi. 
Uzgodniono, iŜ w dniu dzisiejszym Komisja dokona oględzin sytuacji na 
przedmiotowej drodze.  Na podstawie wizji na miejscu podjęte zostaną ewentualne 
decyzje w zakresie ewentualnego zagroŜenia stanu bezpieczeństwa publicznego. 
 
Ad. 4 W ramach tego punktu porządku obrad Komisja udała się na objazd dróg 
powiatowych, na których trwają lub są planowane prace modernizacyjne. 
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Ad. 5 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia tej protokołowanej części 
posiedzenia Komisji. 
 
W załączeniu: 

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

Jarosław Kobierski – Przewodniczący Komisji Komunikacji, Dróg i 
Transportu. 
 


