
P R O T O K Ó Ł  NR 7/2012 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego 
 odbytego w dniu 16 kwietnia 2012 r. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brali udział: Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pani 
Małgorzta Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, a takŜe zaproszeni 
inspektorzy i komendanci powiatowych słuŜb i straŜy.  

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Scześniak - Przewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

rawskiego za rok 2011. 

5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej nieodpłatnego nabycia 

własności nieruchomości gruntowych wchodzących w skład Rogowskiej Kolei 

Dojazdowej, znajdujących się w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego. 

6. Informacja Wydziału Komunikacji Dróg i Transportu o prowadzonej akcji 

zimowej w sezonie 2011/12. 

7. Przyjęcie informacji z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego 

2007 - 2013 (za lata 2007-10). 

8. Zapoznanie się ze stanem dróg powiatowych – wyjazd w teren.  

9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1000 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 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad - przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. Do treści protokołu uwag nie było. Został on przyjęty przy 
jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 4  Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji o stanie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za rok 2011. 
Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Starostwie Powiatowym Rawie Mazowieckiej. Do informacji uwag 
nie było. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Pan radny Marek Sekuter zapytał jak przedstawia się sytuacja wykrywalności 
przestępstw w Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Obecny na 
posiedzeniu zastępca Komendanta Powiatowego – Pan Marek Grzegory 
poinformował, Ŝe rawska komenda uplasowała się na trzeciej pozycji                        
w województwie łódzkim jeŜeli chodzi o wykrywalność przestępstw kryminalnych.   
Pan radny Skuter zapytał o sytuację kadrową w Komendzie Powiatowej                      
i o przygotowania do Euro 2012. Pan komendant Grzegory poinformował, Ŝe na 
chwilę obecna komenda posiada 10 wakatów i dwa raporty o odejście ze słuŜby. 
JeŜeli chodzi o przygotowania do Euro 2012 to nie przewidywana jest sytuacja, Ŝeby 
policjanci z Rawy oddelegowani byli do zabezpieczenia imprezy. 

Informacja została przyjęta jednogłośnie.  

 

Ad. 5 W tym punkcie wyraŜona została opinia w zakresie projektu uchwały 
dotyczącej nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości gruntowych 
wchodzących w skład Rogowskiej Kolei Dojazdowej, znajdujących się                      
w uŜytkowaniu wieczystym Powiatu Rawskiego. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Wiesław Miksa - kierownik 
Oddziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego           
w Rawie Mazowieckiej: 

Wymienione w projekcie uchwały nieruchomości, znajdują się w uŜytkowaniu 
wieczystym Powiatu Rawskiego. Celowym jest uregulowanie własności tych 
nieruchomości, tak by Powiat Rawski mógł samodzielnie nimi dysponować.             
W związku z tym naleŜy wystąpić do Wojewody Łódzkiego o wyraŜenie zgody         
na przeniesienie na własność Powiatu, znajdujących się w jego uŜytkowaniu 
wieczystym gruntów. Wystąpienie to musi być poprzedzone zgodą Rady Powiatu     
na nabycie nieodpłatnego prawa własności przez Powiat. 
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie było. Komisja wyraziła pozytywną 
opinię w zakresie niniejszego projektu uchwały. 
 
Ad. 6  Informację Zarządu Dróg Powiatowych o prowadzonej akcji zimowej           
w sezonie 2011/12 przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Starostwa Powiatowego Rawie Mazowieckiej. Pani Dyrektor 
poinformowała, Ŝe informacja obejmuje czwarty kwartał roku 2011 i pierwszy 
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kwartał 2012. Ze względu na sprzyjającą aurę w końcu roku 2011 jedynymi 
kosztami były koszty zakupu soli – 27 tys. złotych. W pierwszym kwartale roku 
2012 zakupiono 154 tony soli za 54.069,00 zł; piasku 908 ton za 21.789,00 zł. Praca 
sprzętu (pługów, piaskarek, równiarek) to koszty w wysokości 165.758,00 zł. 
Łączny koszt to 241.616,00 zł w tym roku; a całość sezonu to koszt 268.682,00 zł. 
Informacja została przyjęta bez uwag. 
 
Ad. 7 Przyjęcie informacji i wyraŜenie opinii nt. realizacji Planu Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego 2007-2013 (za lata 2007-10). 

Informację przedstawił Piotr Irla – zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Komisja przyjęła informację przy 
jednym głosie wstrzymującym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.8 W tym punkcie Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego, w pełnym składzie udała się na wyjazd teren, celem dokonania oceny 
stanu dróg powiatowych. Komisja dokonała objazdu najwaŜniejszych szlaków dróg 
powiatowych w gminach: Rawa Mazowiecka, Cielądz, Sadkowice i Biała Rawska. 
 
Ad.9 Objazd dróg powiatowych, a tym samym posiedzenie komisji, zakończono       
o godzinie 17:30. 
 
 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 


