P R O T O K Ó Ł NR 16/2016
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 15 listopada 2016 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obydwu komisji, zgodnie z listami
obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział
brali także: Pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury, Pan Leszek
Przybył – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego.
Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji (09.09.2016 r.).
Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg […].
Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg powiatowych w roku 2016;
ocena stanu gotowości do okresu zimowego.
Plan modernizacji i remontów dróg na drogach powiatowych na rok 2017.
Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12:00 dokonał Pan Marek Szcześniak
– Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa, witając
obecnych na posiedzeniu. Na podstawie list obecności stwierdził istnienie quorum.
Ad.2 Porządek obrad został przyjęty w kształcie jak wyżej.
Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji (09.09.2016 r.) został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.4 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg […].
Omówienia dokonał Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału
Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej:
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust.1 lub 2, należy do zadań własnych
powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek
organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami
ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art.130a ust.6 , 6b i 6c ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu, ustala
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corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie oraz przechowywanie na
parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art.130a ust.1 lub 2.
Maksymalne stawki obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie
zmianie. Na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor
Polski” maksymalne stawki opłat. Minister Finansów obwieszczeniem z dnia
28 lipca 2016 roku ogłosił obowiązujące w 2017 roku maksymalne stawki opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym
(MP. z 2016r. poz.778 ). Przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego
z propozycją obowiązujących stawek na 2017 rok, pozostawia stawki na poziomie
obowiązującym w roku 2016, gdyż stawki określone w obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku uległy bardzo niewielkim zmianom w stosunku
do 2016 roku. W przypadku najczęściej usuwanych pojazdów praktycznie pozostały
na tym samym poziomie.
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył oceny wykonania inwestycji
i remontów dróg powiatowych w roku 2016, a także oceny stanu gotowości
do okresu zimowego.
Informację o inwestycjach i remontach dróg powiatowych przedstawiła Pani
Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury- zrealizowano:
- remont drogi powiatowej Cielądz Józefów na odcinku Lewin - Lutobory
(na odcinku 1 km) - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ;
- w ramach „Poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich”
– dofinansowanie z budżetu państwa: ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej,
przebudowa drogi powiatowej Rossocha – Zuski, przebudowa drogi powiatowej
Pukinin – Mogielnica, przebudowa drogi powiatowej Józefów – Chodnów, remont
drogi powiatowej Celinów – Szczuki i remont drogi powiatowej Chociw – Cielądz.
Co do przygotowania do okresu zimowego – są rozstrzygnięte wszystkie
postepowania przetargowe do tego żeby wyłonić wykonawców.
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa przyjęła przedstawioną
informację.
Ad.6 Plan modernizacji i remontów dróg na drogach powiatowych na rok 2017.
Jak poinformowała pani dyrektor Małgorzata Killman, na aktualnym etapie
jest zaplanowana przebudowa (z PROW) drogi powiatowej na odcinku Sierzchowy
– Sanogoszcz na odcinku 3,8 km.
Ad.7 W sprawach różnych:
Przewodniczący Komisji Pan Marek Szcześniak poinformował o kolejnym
posiedzeniu Komisji w dniu 29 listopada 2016 – godz. 10:00.
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Radny Henryk Majewski zaproponował, żeby zaprosić na posiedzenie
Komisji przedstawiciela komisji drogowej z powiatu skierniewickiego w celu
omówienia wspólnego wniosku w sprawie drogi powiatowej Biała Rawska – Huta
Zawadzka.
Zgłoszono tez wniosek, żeby wypracować stanowisko Rady Powiatu
w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Ścieki.
Radny Łukasz Salamon zwrócił uwagę na konieczność oznakowania granicy
powiatu rawskiego na drogach wojewódzkich i krajowych, przebiegających przez
Powiat Rawski.
Radny Łukasz Salamon zapytał też o oświetlenie dróg krajowych (na
przykładzie drogi ekspresowej S8).
Pani dyrektor Małgorzata Killman odpowiedział, że jest to zadanie własne
gmin
Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie o godz. 14:30.
Sporządził: Tomasz Góraj

Przewodniczący Komisji
Marek Szcześniak

