
P R O T O K Ó Ł  NR 3/2015 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 8 maja 2015 r. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brała 
udział 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 -14.04.2015 r. 
4. Podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg 2014/15. 
5. Wyjazd w teren – objazd dróg powiatowych. 
6. Zakończenie. 
 

Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 900 dokonał jej Przewodniczący, witając 
zaproszonych gości oraz członków Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Porządek obrad został przyjęty, przy jednym głosie wstrzymującym się, w kształcie 
zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
 
Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (14.04.2015 r.) został przyjęty 
jednogłośnie 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podsumowania akcji zimowego utrzymania 
dróg w sezonie 2014/2015. 

Omówienia zagadnienia dokonała Pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, omawiając i przytaczając 
podstawowe liczby w tym zakresie. 

 Koszt akcji zimowej (całość) grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r. to 271.175 zł. 
(m.in. koszty piasku, soli  i pracy sprzętu – ładowarek, równiarek, pługów i piaskarek); 
pozostało jeszcze 500 ton mieszanki do posypywania (20-procentowej). 

Pan radny Marek Sekuter zapytał jak ma się kwestia przejęcia 8 km dróg 
powiatowych w mieście Rawa Mazowiecka, tak by był jeden zarządca dróg. Odpowiedział 
Pan Starosta Józef Matysiak, że z taką propozycją zwrócono się do władz Miasta Rawa 
Mazowiecka w styczniu bieżącego roku i na razie sprawa jest w toku. 

Poinformowano też o rozstrzygnięciach przetargów na budowę i remonty dróg  
w  roku bieżącym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Rawa 
Mazowiecka – Ścieki (budowa od nowa) - 1100 m; Cielądz Regnów (dokończenie 
remontu) - 2035 m; Biała Rawska – Rzeczków (remont) – 3 km; Sadkowice – Kaleń 
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(remont) - 2300 m). Rozstrzygnięto przetarg 20 kwietnia 2015 r. – najkorzystniejszą ofertę 
złożyła (po uprzednim złożeniu przez niektóre firmy wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny) 
firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego  
(ul. Południowa) na kwotę 3.004.000 zł. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyjazd w teren w celu objazdu dróg 
powiatowych. Pan Przewodniczący Komisji poprosił żeby każdy z radnych zaproponował 
miejsca, które Komisja powinna odwiedzić i zobaczyć. 
 
Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad  i objechaniu dróg dokonano zamknięcia 
objazdu dróg o godz. 14.00. 
 
W załączeniu: 

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


