P R O T O K Ó Ł NR 11/2016
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 12 kwietnia 2016 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu także udział brali:
Pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej, Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, brygadier Marcin Szymański
– zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie
Mazowieckiej, podinspektor Anna Dyśko – zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Rawie Mazowieckiej, podinspektor Grzegorz Woźniak - naczelnik
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, pani Bożena Woźniak – dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, pani Halina Polanowska
– z-ca dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rawie
Mazowieckiej, pan Ireneusz Jędrzejczyk – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie
Mazowieckiej
Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie
rawskim za 2015 rok
5. Sprawy różne.
6. 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.
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Ad.4 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się i przyjęcie
informacji (oceny) o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu
rawskiego za 2015 r.
Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabieranie głosu przez
poszczególnych komendantów i inspektorów w zakresie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa na ternie powiatu rawskiego w roku 2015.
Jako pierwsza informacje przedstawiła pani Anna Dyśko – z-ca komendanta
Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej.
Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy spadek liczby zdarzeń na drodze nie
wynika z okrojenia kadrowego wydziału Ruchu Drogowego KPP.
Pani komendant Anna Dyśko odpowiedziała, że jest jeden wakat i na pewno
nie jest to przyczyna spadku wykazanych w zestawieniu ilości zdarzeń drogowych.
Radny Łukasz Salamon zapytał czy w związku z licznymi przypadkami
zaginięć nie ma potrzeby zakupu psa tropiącego.
Komendant Anna Dyśko odpowiedziała, że są do dyspozycji psy ze specjalnej
grupy Komendy Wojewódzkiej Policji; we wszelkich akcjach poszukiwawczych
pomaga tez Straż Pożarna.
Pan radny Łukasz Salamona zapytał też o sprawę tzw. dopalaczy.
Komendant Anna Dyśko wyjaśniła, że w przypadku środków, które nie są
wpisane na listę w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzone są
postępowania w sprawie narażenia na utratę życia i zdrowia (i musi to być
zagrożenie realne).
Pan Łukasz Salamon zapytał jak można wesprzeć poprawę bezpieczeństwa na
drogach poprzez budowę chodnika na Ściekach (droga krajowa) i budowę
obwodnicy Kurzeszyna (droga wojewódzka).
Pani komendant Anna Dyśko odpowiedziała, że policja dysponuje danymi
o zdarzeniach niebezpiecznych w tych miejscowościach i jak najbardziej te dane
udostępni, gdy będą kierowane wystąpienia do odpowiednich zarządców dróg.
Brygadier Marcin Szymański poinformował, że w 2015 nastąpił znaczny
wzrost zdarzeń, w których konieczna była interwencja straży pożarnej (2014 – 537
zdarzeń, 2015 – 706 zdarzeń); w większości to były pożary.
Informacje przedstawili też pozostali przedstawiciele inspekcji obecni
na posiedzeniu.
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła
do wiadomości przedstawioną informację o stanie bezpieczeństwa na terenie
powiatu rawskiego za 2015 rok
Ad.5 W sprawach różnych:
Pan radny zapytał o drogę powiatową Biała Rawska – Sadkowice (na odcinku
ulicy Wiejskiej w Białej Rawskiej) - czy będzie ona remontowana; radny
jednocześnie złożył wniosek o zmianę budżetu w tej sprawie. Wniosek nie został
poddany pod głosowanie.
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Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, o godz. 13:30 Przewodniczący
zamknął posiedzenie Komisji.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji
Marek Szcześniak

