
P R O T O K Ó Ł  NR 12/2016 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 29 kwietnia 2016 r. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała Pani 
Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej. 

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. Informacja o akcji zimowej 2015/16 
4. Informacja o zaawansowaniu przetargu na roboty drogowe w roku 2016. 
5. Ustalenie trasy i wyjazd w teren. 
6. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad.1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 9:00 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 podsumowania akcji zimowego utrzymania 
dróg w sezonie 2015/2016. 

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

Przedstawiona informacja została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących się. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie informacji  
o zaawansowaniu przetargu na roboty drogowe w roku 2016. 

Jak poinformowała Pani Dyrektor Killman, jest to jeden przetarg, który jest 
już rozstrzygnięty - na poprawę dostępności do sieci dróg krajowych  
i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych  
w powiecie rawskim – etap II (przedłużenie ul. Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej do drogi wojewódzkiej Rawa Mazowiecka – Nowe Miasto, 
przebudowa drogi w Wołuczy w kierunku mostu, przebudowa drogi Rylsk Duży  
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– Turobowice, przebudowa drogi Józefów – Chodnów, remont drogi na odcinku 
Szczuki – Celinów, remont drogi Sierzchowy - Cielądz), łącznie jest to 6,7 km  
do przebudowy. Najtańsza oferta – 3.374. 262,00 zł., nie ma w tym przypadku 
rażąco niskiej ceny (bo jest 72 % przewidywanego kosztu inwestycji) – jest  
to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski ul. 
Południowa 17/19. Firma ta wykonywała też roboty drogowe na naszym terenie  
w roku poprzednim. 
 
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. 13.30. 
 
        Przewodniczący Komisji: 
 
 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
         


