
P R O T O K O Ł   NR 8 /2008 
 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbytego w dniu  4 lipca  2008 roku. 
 

   W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Ponadto w obradach Komisji brała udział Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu  
         Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji – Jarosław 
Kobierski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji zadań na 

drogach powiatowych. 
4. Wyjazd w teren celem zapoznania się prowadzonymi pracami na drogach.  
5.  Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00  dokonał jej Przewodniczący 
– Jarosław Kobierski, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie informacji Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji na drogach 
powiatowych. 
Informację taką przedstawiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu. 
JeŜeli chodzi o remonty cząstkowe, informowała Dyrektor Killman, to dzięki 
dokonanemu zakupowi remontera wszystkie remonty bieŜące wykonywane są przez 
Zarząd Dróg Powiatowych w ramach własnej ekipy remontowej. Przeprowadzono 
postępowania przetargowe związane z zakupem emulsji  oraz przeszkolono personel 
do pracy na zakupionym sprzęcie. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na zakup 5.800 
ton kruszywa za kwotę 400 tys. zł. do wykonania podbudów. W granicach 60% 
planowanego kruszywa jest juŜ  rozłoŜone na drogach. Od poniedziałku rozpoczną 
się prace związane z poszerzeniem drogi w Chodnowie. 



 2 

Rozstrzygnięte zostały trzy przetargi na przebudowę dróg. Pierwszy na drogi: 
w Wołaczy, Stolniki – Strzałki i Biała Wieś – Piekarzowo za kwotę 436.000 zł. 
Drugi przetarg na przebudowę dróg: Kłopoczyn – Mogielnica i Celinów – Szczuki 
na kwotę 377.000 zł. Trzeci na drogę Kazimierzów – Lesiew.  Przeprowadzony 
został przetarg na powierzchniowe utrwalenia. Dokonując zsumowania kosztów 
rzeczywistych wynikających  z przeprowadzonych postępowań przetargowych 
w porównaniu z kosztami inwestorskimi powstają oszczędności rzędu 400.000 zł. 
Ogłoszono przetargi na chodniki w Sadkowicach i Boguszycach. Niebawem 
ogłoszony zostanie przetarg na budowę chodnika i kładki w Regnowie.    
W ramach bieŜącego utrzymania dróg rozstrzygnięto przetarg na ścinanie poboczy. 
Koszty w tym elemencie są wyŜsze od zaplanowanych o ok. 15.000 zł. 
W ramach podwójnego powierzchniowego utrwalenia będą wykonywane 
następujące drogi: 
- Regnów – Sadkowice na odcinku 1.6 km. od wiaduktu w Rylsku DuŜym, 
- Wilcze Piętki – Czesławin na odcinku 1.1 km. 
- Wałowice – Wilkowice na odcinku 1.3 km. 
- Cielądz – Łaszczyn na odcinku 1.1 km. 
W ramach ścinania poboczy będą realizowane drogi: Biała Rawska – Dańków, Biała 
Rawska – Babsk, Biała Rawska – Gołyń. W gminie Rawa Mazowiecka drogi: 
Wałowice – Wilkowice i Pukanin – Sadkowice oraz w Wilkowicach w kierunku 
śelazna. W gminie Sadkowice droga Biała Rawska – Sadkowice. Gmina Cielądz 
droga Chociw – Grabice i Sierzchowy - Sanogoszcz  
Następnie Dyrektor Killman przedstawiła propozycje wykorzystania 
zaoszczędzonych w wyniku przetargów środków w wysokości 400.000 zł. 
Zaproponowała zakup ciągnika do remontera za kwotę ok. 170.000 zł., 
modernizacja drogi w Lubani na wysokości kościoła za kwotę ok. 130.000 zł., 
modernizacja skrzyŜowania w Rososze  oraz  połoŜenie nakładki na długości 400 
mb. Ostatnie zadanie będzie współfinansowane w 50% przez Wójta Gminy Rawa 
Mazowiecka.  
Do sposobu podziału zaoszczędzonych środków  nawiązał Radny Jacek Adamczyk. 
Przypomniał, iŜ na terenie gminy Biała Rawska oczekują realizacji pewne zadania 
takie jak: budowa chodnika przy kościołach w Grzymkowicach i Szczukach oraz 
przy szkole w Chodnowie.  
Po zakończeniu dyskusji nad przedstawionymi przez Panią Dyrektor propozycjami 
Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad podziałem wolnych środków 
w wysokości 400.000 zł. 
Za takim rozdysponowaniem wolnych środków głosowali wszyscy członkowie 
Komisji. 
 
Ad. 4 W tym punkcie Komisja udała się w teren celem zapoznania się wykonanymi 
i prowadzonymi pracami na drogach powiatowych. 
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Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Jarosław Kobierski o godz. 14:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
Przewodniczący  Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

(-) Jarosław Kobierski 
 


