
P R O T O K Ó Ł  NR 7/2015 

z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 10 listopada 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 w Wydziale 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.Omówienie inwestycji drogowych w roku bieżącym. 

4.Plan dotyczący inwestycji drogowych na rok 2016. 

5.Sprawy różne. 

6.Wyjazd w teren (m.in. zrealizowane inwestycje). 

 
Ad.1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 10:00 dokonał jej Przewodniczący, witając 

obecnych na posiedzeniu Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 

do podejmowania wiążących decyzji. 

 

Ad.2 Porządek obrad został przyjęty w kształcie zaproponowanym przez 

Przewodniczącego Komisji. 

 

Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył omówienia inwestycji drogowych 

zrealizowanych w roku bieżących. 

Omówienia inwestycji wykonanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych - Poprawa Dostępności do sieci Dróg Krajowych i Wojewódzkich, 

dokonała Pani Dyrektor Małgorzata Killman: 

- przebudowa drogi powiatowej 1315 E (Wysokienice – Rawa Mazowiecka)  

–  budowa drogi asfaltowej w miejscowości Ścieki - 1154 mb; 

- remont drogi powiatowej 4101 E (na odcinku Rzeczków - Biała Rawska)  

- 3025 mb; 

- remont drogi powiatowej 4306 E (na odcinku Cielądz – Regnów) – 2035 mb, wraz  

z budową chodnika (w okolicach cmentarza) w Cielądzu; 

- remont drogi powiatowej 4122 E (na odcinku Sadkowice – Kaleń) – 2300 mb wraz 

z robotami uzupełniającymi na kolejnych 300 metrach w miejscowości Kaleń. 

Finansowo powyższe zadnia wyniosły 3.029.318,59 zł, z tego z budżetu państwa  

– 1.514.659 zł (czyli 50 % z NPPDL), dotacja z budżetu województwa łódzkiego (tylko  
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do jednego zadania na, terenie gminy Cielądz) - 143.790 zł, środki własne powiatu  

– 611.548,59 zł, środki partnerów ( głównie gmin) - 759.321 zł. 

 Łączna długość to 8367 metrów inwestycji, a wraz z robotami uzupełniającymi  

ok. 8800 metrów bieżących, plus budowy chodników (Cielądz, ul. Księże Domki  

i Boguszyce). 

 

Ad.4 Na rok bieżący planowane są następujące inwestycje: 

- przedłużenie ul. Opoczyńskiej do ul. Zamkowa Wola (Miasto Rawa Mazowiecka) 

240 m;  

- w miejscowości Wołucza (Gmina Rawa Mazowiecka) do mostu na rzece Rawce - 

998 m; 

- Rylsk Duży - Turobowice - na terenie gminy Regnów (731 mb) i terenie gminy 

Sadkowice (1176 m) 1907 m w sumie; 

- Cielądz – Józefów 1000 m (Celinów – Szczuki 363 m.), 1363 m na terenie gminy 

Biała Rawska i 295 m na terenie gm. Sadkowice; 

- droga 4302 (Chociw – Cielądz) z parkingiem w Sierzchowach – łącznie 1850 m. 

 Łączna długość inwestycji to 6613 metrów i parking w Sierzchowach; wartość  

to 4.712.600 zł.  

 W tym miejscu głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak tłumacząc,  

iż realizacja pozostałych inwestycji drogowych uzależniona jest od oceny wniosku 

złożonego do Urzędu Marszałkowskiego oraz ilości środków jakie pozostaną do 

dyspozycji. Priorytetem w kwestii dróg jest utrzymania ich w stanie 

umożliwiającym odpowiednią przejezdność. Rozmowy dotyczące nowych 

inwestycji przeprowadzone zostaną na posiedzeniu komisji po przeanalizowanie 

budżetu, który pozwoli na realizację tych zadań (w okolicach kwietnia/maja). 

Starosta Rawski zwrócił również uwagę na problem wiaduktów usytuowanych na 

terenie Powiatu Rawskiego, wszelkie propozycje współpracy pozostają bez odzewu 

ze strony PKP pomimo faktu, że są one w złym stanie technicznym.  

 
Ad.5 W sprawach różnych - głosów nie było. 

 

Ad.6 Realizując przyjęty punktów porządek obrad, o godz. 11:10 członkowie komisji 

wyjechali w teren w celu sprawdzenia stanu zrealizowanych w roku 2015 inwestycji. 

Komisja zakończyła swoją pracę o  godz. 13:30. 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

        Przewodniczący Komisji: 


