
P R O T O K Ó Ł  NR    14/2013 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbytego w dniu 12 czerwca 2013 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brały: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pani Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury.  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Szcześniak  – Przewodniczący 
Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 
  
Proponowany porządek obrad :  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji -15.03.2013r. 
4. Wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  

powiatu za 2012 rok. 
5. Wyjazd w teren – objazd dróg powiatowych. 
6. Zakończenie komisji. 

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 8.30 dokonał Pan Marek Szcześniak 
– Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, 
witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum w komisji i uprawnienie 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Do przedstawionego przez przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji w dniu 15.03.2013 r. został 
przyjęty jednogłośnie i bez uwag.  
 
Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budżetu powiatu za 2012 r. 

Omówienia wykonania budżetu za 2012 rok dokonała Pani Marzena Pakuła  
–  Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu rawskiego za 2012 rok – stanowi załącznik 2 do niniejszego 
protokołu. 

Pan radny Henryk Majewski zwrócił uwagę, ze biorąc pod uwagę wielkość 
gminy Biała Rawska - dostała ona najmniej środków na drogi w poprzednim roku 
porównując do innych gmin. 
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Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, żeby była większa 
wiedza i obraz funduszy przekazanych na drogi trzeba spojrzeć na inne lata i takie 
opracowanie zostanie przygotowane. Ponadto Pan Starosta stwierdził, że największe 
potrzeby są na obszarze gminy Biała Rawska bo jest to największa obszarowo 
gmina. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał ile jest dróg gruntowych  
w poszczególnych gminach i jaka jest długość dróg powiatowych w gminach  
z terenu powiatu. 

Odpowiedziała Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 
przytaczając poszczególne dane dotyczące długości dróg powiatowych 

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 
powiatu za rok 2012. 
 
Ad.5 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 najważniejszych szlaków dróg 
powiatowych w gminach: Rawa Mazowiecka, Cielądz, Sadkowice i Biała Rawska. 
 
Ad.6 Objazd dróg powiatowych, a tym samym posiedzenie komisji, zakończono       
o godzinie 13:30. 
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 
 


