P R O T O K Ó Ł NR 9/2016
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 29 stycznia 2016 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzenia komisji.
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Plan Pracy komisji na rok 2016
Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 12:00 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 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został
on przyjęty jednogłośnie.
Ad.4 W tym punkcie członkowie komisji zapoznani zostali ze Sprawozdaniem
Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
Sprawozdanie przedstawił Pan Krzysztof Gawot – Kierownik Oddziału
zarządzania Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
zajmowała się sprawą ubojni w Rosławowicach w gminie Biała Rawska.
Jak odpowiedział Pan Kierownik Gawot, że obecny na posiedzeniach Komisji
prokurator poinformował, że jeżeli postępowanie będzie już na takim etapie,
że będzie mógł przekazać informacje w tej sprawie, to zrobi to.
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Pan radny Salamon zapytał czy którykolwiek z komendantów służb zgłaszał
zapotrzebowanie dla swojej jednostki.
Jak wyjaśnił a pan Krzysztof Gawot wnioski i zapotrzebowanie będą zgłaszane
pisemnie.
Radny Salamon zapytał też ile razy odbywało się posiedzenie Komisji.
Pan Kierownik Gawot odpowiedział, że w 2015 roku odbyły się cztery
posiedzenia (jedno posiedzenie w kwartale).
Komisja Komunikacja, Transportu i Bezpieczeństwa przyjęła bez uwag
przedstawione Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planu pracy komisji
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa na rok 2016.
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu uwag
radnych, przyjęła następujący plan pracy na bieżący rok:
Lp.

Wyszczególnienie

Termin

1.
Wypracowanie planu pracy Komisji w roku 2016.
Informacja o sprawozdaniu starosty z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015.

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów
i wiaduktów. Wypracowanie planu remontów na
drogach powiatowych na rok 2016.
3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2015/2016
4. Spotkanie z przedstawicielami innych samorządów
w sprawie współpracy w zakresie komunikacji
i bezpieczeństwa.
5. Ocena wykonania remontów cząstkowych (objazd)
6. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg
na drogach powiatowych na rok 2017.

Styczeń

Marzec/Kwiecień

Kwiecień

Maj

Czerwiec
Sierpień/wrzesień
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7. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Wrzesień

8. Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg
powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu
zimowego.

Listopad

Informacja o funkcjonowaniu Rawsko-Rogowskiej
Kolejki Wąskotorowej.
9. Podsumowanie pracy komisji w 2016 roku.
Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2017.

Grudzień

Ad.6 W sprawach różnych:
Członkowie Komisji poruszyli sprawę stażów i prac interwencyjnych
w odniesieniu do pracowników zatrudnianych na sezon przy pracach na drogach.
Radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na to, że jest to ciężka praca i powinna
być ona wynagradzana na przyzwoitym poziomie (co najmniej 2500 zł netto).
Według Pana radnego Pietrzaka instytucje publiczne, takie jak samorządy, powinny
dopłacać do wynagrodzenia (które przysługuje z urzędu pracy) osób zatrudnionych
na prace interwencyjne, tak by to wynagrodzenie nie było takie niskie.
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, o godz. 13:00 dokonano
zamknięcia posiedzenia komisji.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Tomasz Góraj
Przewodniczący Komisji:

