
P R O T O K Ó Ł  NR 18/2016 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 22 grudnia 2016 r. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała Pani 
Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury. 

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa.  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (29.11.16r.). 
4. Posumowanie pracy Komisji w roku 2016. 
5. Plan pracy Komisji na rok 2017. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 10:00 dokonał Pan Marek Szcześniak 
– Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa, witając 
obecnych na posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum. 
 
Ad.2 Porządek obrad został przyjęty w kształcie  jak wyżej. 
 
Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (29.11.2016 r.) został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad.4 Podsumowanie pracy Komisji komunikacji Transportu i Bezpieczeństwa  
w roku 2016. 

Podsumowanie przedstawił przewodniczący Komisji Pan Marek Szcześniak: 
 Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła  
9 posiedzeń w 2016 roku (w tym 2 posiedzenie wyjazdowe). 
Posiedzenia Komisji dotyczyły opiniowania uchwał w sprawie: 
- skargi na zarządcę dróg powiatowych, 
-zmian w budżecie roku bieżącego, 
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016-2026, 
- przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, 
-określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków, 
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska, 
- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice, 
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-udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rawa Mazowiecka, 
-wyrażenie opinii do uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a ust. 1 lub 2 
ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia, 
- projektu budżetu powiatu na rok 2017, 
- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026. 
Komisja wyraziła także opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2015. 
 Ponadto Komisja Komunikacja, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  
w roku 2016 zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Rawskiego z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zapoznała się i przyjęła informację (dokonała 
oceny) o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2015 
r., podsumowała akcję zimowego utrzymania dróg 2015/2016, zapoznała się  
z informacją o zaawansowaniu przetargu na roboty drogowe w 2016 roku, omówiła 
sytuację w szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w kontekście bezpieczeństwa 
Powiatu Rawskiego, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Rawie Mazowieckiej,  dokonała oceny wykonania inwestycji  
i remontów dróg powiatowych w roku 2016 oraz stanu gotowości do okresu 
zimowego, zapoznała się z planem modernizacji i remontów dróg na drogach 
powiatowych na rok 2017 
 Komisja odbyła także 1 posiedzenie wyjazdowe, które dotyczyło objazdu dróg 
powiatowych oraz zapoznania z realizacją inwestycji drogowych. Tematem 
posiedzeń komisji było również podsumowanie wyjazdów terenowych. 
 Ponadto komisja podjęła stanowisko w sprawie budowy chodnika przy drodze 
krajowej nr 72 w miejscowości Ścieki. 

Podsumowanie zostało przyjęte przez Komisję bez uwag. 
 
Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia planu pracy na 2017 rok: 
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa przyjęła następujący plan pracy: 

Wyszczególnienie Termin  

Informacja o sprawozdaniu starosty z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016. 

Styczeń 
 

Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu remontów na 
drogach powiatowych na rok 2017. 

Marzec/Kwiecień 

Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2016/2017. Kwiecień 
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Spotkanie z przedstawicielami innych samorządów  
w sprawie współpracy w zakresie komunikacji  
i bezpieczeństwa. 

Maj 

Ocena wykonania remontów cząstkowych (objazd). 
Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Rawskiego za 2016 rok 

Czerwiec  

Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
na drogach powiatowych na rok 2018. 

Sierpień/wrzesień 

Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Wrzesień 

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Polskich Kolei 
Wąskotorowych. Październik 

Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg 
powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu 
zimowego. 
Opinia do projektu budżetu na rok 2018. 

Listopad 

Podsumowanie pracy komisji w 2017 roku. 
Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.  

Grudzień 

 
Ad.6 W sprawach różnych. 
     Pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury przedstawiła 
informację o remontach cząstkowych. 
     Pan Radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na konieczność zmiany oznakowania 
na drodze wojewódzkiej (Biała Rawska – Rawa Mazowiecka) z koleją wąskotorową 
w miejscowości Kaleń gm. Rawa Mazowiecka. 
     Starosta Rawski Józef Matysiak zapoznał Komisję z odpowiedzią Łódzkiego 
Oddziału GDDKiA na stanowisko Rady Powiatu w sprawie budowy chodnika  
w miejscowości Ścieki.  
  
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął 
posiedzenie o godz. 10:40. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
        Przewodniczący Komisji: 
         
             Marek Szcześniak 
 
         


