
P R O T O K Ó Ł  NR 2/2011 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego 
 odbytego w dniu 24 marca 2011 r. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brali udział zaproszeni goście wykazani na liście obecności.   

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
3. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu  
     rawskiego za 2010 r.  
4. Prezentacja Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Rawskim na lata 2011-2015. 
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat 

za holowanie pojazdów mechanicznych. 
6. Sprawy róŜne.  
7. 8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1400 dokonał jej Przewodniczący, 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 przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie było. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji o stanie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2010 r.  
Pisemny materiał w tym zakresie, zawierającą zbiór danych przedstawionych przez 
poszczególnych szefów słuŜb, inspekcji i straŜy za rok 2010 Radni otrzymali razem 
z materiałami na najbliŜszą sesję. 
Następnie Pan Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego dokonał podsumowania danych wynikających 
z przedłoŜonych informacji stwierdzając, iŜ najlepszym weryfikatorem pracy 
poszczególnych słuŜb jest społeczność lokalna. Poczucie bezpieczeństwa jest 
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efektem prowadzonych działań, a wskazywane zagroŜenia, to obszary 
wymagające poprawy. Obszary  te zostały zdiagnozowane opisane w Programie 
Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego w Powiecie Rawskim na lata 2011-2015.  Podsumowując mówca uznał 
powiat rawski za jeden z bezpieczniejszych w województwie łódzkim. 
 Zabierając głos Pan Sławomir Warston - Komendant Powiatowy PSP 
 w Rawie Mazowieckiej poinformował, iŜ celem poprawienia sytuacji poŜarowego 
na terenie powiatu rawskiego do roku 2014 nastąpi włączenie do krajowego systemu 
poŜarniczego na terenie gminy Biała Rawska dodatkowej jednostki OSP 
w Chodnowie. Jednostka ta musi zostać doposaŜona w odpowiedni sprzęt, 
aby spełniała wymagane kryteria.   
 Z kolei Pan Jerzy Majewski - Komendant Powiatowy Policji w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił uwagę na pewne nowe zagroŜenie, gdzie nastąpił prawie 
dwukrotny wzrost przestępczości, dotyczące przestępstw związanych z narkomanią. 
W 209 roku  odnotowano 86 przypadków, w 2010 odnotowano juŜ 167 przypadków. 
Do dnia dzisiejszego bieŜącego roku odnotowano 42 przypadki. Wzrost czynów 
zabronionych związanych z narkotykami jest najwyŜszy w grupie nieletnich. 
JeŜeli chodzi o kwestie tzw. dopalaczy, to sprzedaŜ tego typu produktów 
zawierających substancje zakazane przeniesiona została do tzw. podziemia, 
albowiem punkty sprzedaŜy bezpośredniej zostały zlikwidowane przez inspekcję 
sanitarną.  
 Pan Krzysztof Jasiński – Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie 
Mazowieckiej w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zagroŜenia związane 
z sprowadzaną Ŝywnością z terytorium Japonii. Przeprowadzone badania wykazały  
przekroczenia dopuszczalnych dawek, głównie cezu.   
 Pan Ireneusz Jędrzejczyk – Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Rawie 
Mazowieckiej do największych zagroŜeń zaliczył: 
- wściekliznę nietoperzy będącą pochodną pokąsania zwierząt przez  zaraŜone 
nietoperze, 
- pryszczycę chorobę zwierząt parzystokopytnych w większości śmiertelną dla tych 
gatunków zwierząt. Chorobę tę przenoszą głównie dziki przemieszczające się 
z  głównie terenu Bułgarii, 
- trychinoza (włosień kręty w mięsie dzika i mięsie wieprzowym), 
- barelioza choroba roznoszona przez kleszcze. 

Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował prezentację Programu 
Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego w Powiecie Rawskim na lata 2011-2015. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pana Jan Idzikowski – 
Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 
ZałoŜeniem programu jest pomoc mieszkańcom powiatu w zapewnieniu szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. Za bezpieczeństwo obywateli szczególna 
odpowiedzialność spoczywa na takich instytucjach jak policja, straŜ poŜarna, 
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inspekcja sanitarna, inspekcja weterynaryjna, centrum pomocy rodzinie, 
urząd pracy czy administracja samorządowa.  Społeczeństwo rawskie oczekuje 
od policji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nadal występuje 
wysokie zagroŜenie przestępczością pospolitą jak kradzieŜe czy kradzieŜe 
z włamaniem. Notowane są zjawiska chuligańskie. DuŜa liczba przestępstw 
popełnionych jest przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy substancji 
psychoaktywnych. Zbyt mało wykrywanych jest przestępstw szczególnie 
dokuczliwych społeczeństwu np. kradzieŜy. Społeczeństwo jest weryfikatorem pracy 
policji.  

Państwowa StraŜ PoŜarna odpowiedzialna jest za zapewnienie bezpieczeństwa 
obywateli. Bierze udział w akcjach ratunkowych i gaszeniu poŜarów. Formację 
tą aktywnie wspierają jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Na terenie powiatu działalność straŜaków zawodowych 
aktywnie wspierają jednostki OSP, które zrzeszają ponad 1,3 tys. członków. 

Inspekcja sanitarna odpowiedzialna jest za właściwy stan sanitarny powiatu. 
Działania jej ukierunkowane są na zapewnieniu prawidłowej sytuacji 
epidemiologicznej w powiecie. Inspekcja sanitarna kontrolując stan warunków 
sanitarno-higienicznych słuŜby zdrowia, dba o prawidłową higienę w zakładach, 
sprawuje nadzór nad zakładami pracy w zakresie zapobiegania chorobom 
zawodowym. Prowadzi kontrole zakładów produkujących Ŝywność i zajmujących 
się Ŝywieniem społeczeństwa. Kontroluje stan sanitarno-techniczny placówek 
oświatowych. Prowadzi aktywną działalność oświatowo-zdrowotną szczególnie 
wśród dzieci i młodzieŜy. 

Państwowy Inspektor Weterynaryjny odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo 
weterynaryjne powiatu a w szczególności za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, 
ich monitoring. Prowadzi badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia 
zwierzęcego wprowadzanych na rynek. Zajmuje się przestrzeganiem 
i egzekwowaniem przepisów o ochronie zwierząt. 

Zadanie w zakresie zapobiegania przestępczości częściowo realizuje 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej . 
Udziela pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. Wspiera rodziny mające problemy 
z alkoholem czy innymi uŜywkami – narkotykami. Powiatowy Urząd Pracy 
odpowiedzialny jest w szczególności za pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy. 
SłuŜy pomocą bezrobotnym poprzez system szkoleń. Udziela pomocy finansowej na 
podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.  

WaŜne zadanie w realizacji programu spoczywa na Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego jako koordynatora programu. 
Tu opracowywane są programy obejmujące zadania zarządzania kryzysowego, 
spraw obronnych czy obrony cywilnej powiatu. Wydział jest koordynatorem 
ćwiczeń akcji kurierskiej w powiecie. 
 Te wszystkie zadani zostały opisane w przedłoŜonym projekcie programu. 
Do wyjaśnień złoŜonych przez Dyrektora Jana Idzikowskiego uwag nie było. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie przez Radę Powiatu  powyŜszego 
programu. 
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Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do  realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za holowanie pojazdów mechanicznych.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Ryszard Studziński – 
Kierownik Obwodu Drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych.  

Na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach 
gdy: 
- pojazd pozostaje w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraŜa bezpieczeństwu, 
- kierujący nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, lub stwierdzającego 
opłacenie składki tego ubezpieczenia, 
- pojazd przekracza odpowiednie normy w zakresie wymiarów, masy całkowitej, 
nacisku osi,  
- pojazd pozostaje, bez odpowiedniej karty parkingowej, w miejscu przeznaczonym 
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, 
- pojazd pozostaje w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, Ŝe zaparkowany 
pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 
- kierujący pojazdem jest w stanie po spoŜyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu, 
- kierujący nie posiada dokumentów uprawniających do kierowania lub uŜywania 
pojazdu. 
Pojazdy w powyŜszych przypadkach, zgodnie z art. 5c w/w ustawy umieszcza się 
na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeŜonym do czasu uiszczenia opłaty 
za jego usunięcie i parkowanie. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym na radzie powiatu spoczywa obowiązek ustalenia cen za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu. 
Dotychczasowe stawki i opłaty zostały ustalone przez Radę Powiatu uchwałą 
nr XXVIII/180/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku i do chwili obecnej nie były 
zmieniane. W związku ze znaczącym wzrostem cen, popartych analizą rynku usług 
świadczonych w tym zakresie, biorąc pod uwagę wzrost cen paliw oraz fakt, 
Ŝe obecne opłaty i stawki w naszym powiecie są jedne z najniŜszych, konieczne jest 
wprowadzenie nowych stawek. Tak więc przyjęcie przedmiotowej uchwały jest 
w pełni uzasadnione. 

Do treści wystąpienia Pana Ryszard Studziński – Kierownika Obwodu 
Drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych nawiązała Przewodniczący Komisji – 
Marek Szcześniak. Zwróciła się z pytaniem, czy od 2005 roku było duŜo 
przypadków holowania i parkowania pojazdów, o których mowa w projekcie 
uchwały. 

Odpowiadając na pytanie Pan Studziński wyjaśnił, dane w tym zakresie 
za okres trzech ostatnich lat wskazują, iŜ 2008 roku tego typu pojazdów było 108, 
z czego 16 zostało odholowanych na parking strzeŜony. W 2008 roku równieŜ było 
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108 przypadków, z czego odholowano 62 pojazdy. W roku 2010 roku zatrzymano 
250 uŜytkowników dróg, z tego odholowano 150 pojazdów.  

Radny Rafał Dobrowolski poprosił o wyjaśnienie, jak duŜa grupa pojazdów 
została odholowana z powodu kierowania pojazdem przez kierowcę, po spoŜyciu 
alkoholu i jaki udział w ogólnej ilości pojazdów stanowią rowerzyści. 

W odpowiedzi Kierownik Studzinski poinformował, iŜ znacząca większość 
przypadków dotyczyła osób prowadzących po spoŜyciu alkoholu. Rowerzyści 
w ogólnej liczbie, stanowią istotną większość. 

Innych głosów w dyskusji nie było. 
Po dyskusji  Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, 
przy dwóch glosach wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała omawiany 
projekt uchwały. 
 
Ad. 7  W sprawach róŜnych członkowie Komisji przedstawili potrzeby pilnej 
realizacji  prac na drogach powiatowych. Potrzeby te dotyczyły usuwania 
zakrzaczeń, remontów bieŜących oraz zadań inwestycyjnych. 
Potrzeby te zostaną omówione na kolejnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji. 

W trakcie objazdów drogowych Komisja odniesie się do wniosku 
poszczególnych Radnych.  

 
Ad. 8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 16:40 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 
 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


