
P R O T O K Ó Ł  NR 8/2012 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego 
 odbytego w dniu 15 czerwca 2012 r. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego, Pan Marek 
Grzegory-Roróg – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie 
Mazowieckiej,  Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury.  

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - 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 na drogach powiatowych. 

5. WyraŜenie opinii w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  

6. WyraŜenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 

powiatu za 2011 r. 

7. Sprawy róŜne. 

8.  Zamknięcie obrad. 

Ad.1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 910 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  Do zaproponowanego porządku obrad dodano punkt (5) w sprawie wyraŜenia 
opinii w sprawie zmian w budŜecie dotyczących nowych inwestycji.                       
Po wprowadzeniu zmiany został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad - przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. Do treści protokołu uwag nie było. Został on przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad.4  Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji                      
o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych.  
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Informację taką przedstawił Pan Marek Grzegory – Roróg – zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej. Informacja obejmowała 
pierwszy kwartał 2012 r. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. Informacja została przyjęta bez uwag. Głos zabrała teŜ Pani Dyrektor 
Małgorzata Killman, która poinformowała, Ŝe do poziomu bezpieczeństwa              
na drogach powiatowych przyczyniają się korzystnie remonty i prace naprawcze 
prowadzone na tych drogach przez Wydział Infrastruktury.  

Ad.5 W tym punkcie wyraŜona została opinii w sprawie przemian w budŜecie               
w zakresie zadań inwestycyjnych. Wprowadzenie tego punktu zaproponował Pan 
Starosta Rawski Józef Matysiak. 
Omówienia zmian dokonała Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury. 

W wyniku dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 400 tys. zł jak 
i środków pozostałych z innych przetargów wolnych jest 601 tys. zł. Ponadto Zarząd 
przyjął darowiznę w wysokości 40 tys. zł  

W związku z powyŜszym do budŜetu powiatu proponuje się następujące 
inwestycje: 

-remont drogi powiatowej Wałowice - Wilkowice (kontynuacja) – 100 tys. zł; 
-remont drogi powiatowej Piekarowo – Biała Rawska w miejscowości 

Grzymkowice – 100 tys. zł; 
-remont drogi powiatowej na odcinku Celinów – Szczuki – 80 tys. zł.; 
-remont drogi powiatowej Rosocha – Zuski, w miejscowości Zuski, do drogi 

wojewódzkiej 707 – 121.500,00 zł; 
-remont drogi powiatowej na odcinku Mała Wieś – Sierzchowy – 70 tys. zł.; 
-poprawienie bezpieczeństwa w obrębie zjazdu z drogi powiatowej 4118E,      

w obrębie Regnów – łącznie 140 tys. zł.– 100 tys. zł z budŜetu powiatu i 40 tys. zł 
darowizny od firmy Roja; 

-remont drogi powiatowej Wysokienice – Rawa Mazowiecka, w miejscowości 
Ścieki - zakup kruszywa – 30 tys. zł. 

Ponadto Pan Starosta Rawski – Józef Matysiak poinformował, Ŝe jest 
propozycja by w budŜecie zabezpieczyć 190 tys. zł na przetarg na zakup ciągnika   
do Zarządu Dróg Powiatowych.   

Do przedstawionych zmian w budŜecie uwag nie było. Komisja wyraziła 
pozytywną opinię w zakresie niniejszego projektu uchwały. 
 
Ad.6  WyraŜenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
powiatu za 2011 r.  

Omówienia sprawozdania finansowego dokonała Pani Marzena Pakuła           
– Skarbnik Powiatu Rawskiego. Sprawozdanie zawarte będzie w stosownej uchwale 
Rady Powiatu i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Pani Skarbnik 
poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie 
wykonania budŜetu powiatu za rok 2011. 

Pan radny Henryk Majewski zapytał, czy dług powiatu się zwiększył, czy jest 
na podobnym poziomie. 
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Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe dług powiatu oscyluje na tym samym 
poziomie tj. około 41%. 

Komisja, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu    
za 2011 r. 

 
Ad.7 W sprawach róŜnych pytanie zadał Pan Henryk Majewski, pytając czy w roku 
bieŜącym będą dodatkowe fundusze na drogi.  

Pan Starosta Rawski – Józef Matysiak odpowiedział, Ŝe w ramach 
oszczędności jak i przy uwzględnieniu innych zadań inwestycyjnych - nie 
drogowych, jeŜeli zadania te zostaną wykonane za cenę niŜszą i pozostaną wolne 
środki, to jest moŜliwe, Ŝe dodatkowe środki pojawią się na drogi. Pan Starosta 
poinformował, Ŝe nie naleŜy zapominać o części dróg, które jeszcze są gruntowymi, 
a których wykonanie planowane było w latach poprzednich. 
Ponadto część dróg zostanie zgłoszona do „Narodowego Projektu Przebudowy Dróg 
Lokalnych”. 

Pan Starosta poinformował równieŜ o tym, iŜ będą zbierane podpisy 
przeciwko zaproponowanym zmianom w strukturze sądów rejonowych. 

 
Ad.8  Po wyczerpaniu porządku obrad, Pan Przewodniczący Komisji dokonał 
zamknięcia posiedzenia o godz. 11.00. 
 

W załączeniu: 

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

 


