
P R O T O K Ó Ł NR 6/2012 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Dróg, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego wspólnie 
z Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Terenami w dniu 25 stycznia 2012 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami 

obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do poszczególnych protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brali udział:  Pan Jan Idzikowski – Kierownik w Wydziale 
Polityki Społecznej i Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami.  

  
 Posiedzeniu współprzewodniczyli Pan Henryk Majewski – Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami i Pan 
Marek Szcześniak – Przewodniczący Komisji Komunikacji, Dróg, Transportu 
i Bezpieczeństwa Publicznego. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń obu Komisji.  
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zniesienia 
współwłasności do nieruchomości połoŜonej w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Katowickiej. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. 
5. Przedstawienie propozycji do planu pracy Rady na rok 2012. 
6. Wypracowanie planów pracy Komisji na rok 2012. 
7. Sprawy róŜne.  
8. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdzili istnienie 
quorum i uprawnienie obu Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 W tym punkcie porządku obrad  obie Komisje przyjęły przy jednym głosie 
wstrzymującym się swoje protokoły z poprzednich posiedzeń. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie  zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej. 

 O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący 
Henryk Majewski poprosił Pana Stefana Goryczkę – Dyrektora Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  
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Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się do Zarządu Powiatu Rawskiego, 
z wnioskiem o zniesienie współwłasności w nieruchomości, w której Powiatowi 
Rawskiemu przysługuje udział wynoszący 1/5, a miastu Rawa Mazowiecka udział 
w wysokości 4/5 Miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków nr działek 318/6 i 318/11 o pow. 1,3770 ha. 
Zarząd Powiatu Rawskiego przychylił się do powyŜszego wniosku. Konsekwencją 
jest przedkładana uchwała, stanowiąca podstawę do zawarcia stosownego aktu 
notarialnego.  
Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia, radny Rafał Dobrowolski poprosił 
o wyjaśnienie jak będzie wyglądała kwestia wzajemnych rozliczeń finansowych. 
Opowiadając Starosta Rawski Józef Matysiak oświadczył, iŜ kwota dotychczas 
przekazana przez powiat na budowę pływalni zostanie w całości zwrócono. Jest 
to kwota 1.234.850 zł. Zarząd Powiatu jest w trakcie uzgadniania warunków zwrotu 
przedmiotowej kwoty. Przy formie spłat ratalnych określona zostanie ich wysokość 
i stopa oprocentowania.  
Innych głosów nie było. 
W drodze glosowania obie Komisje, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
pozytywnie zaopiniowały  przedłoŜony projekt uchwały. 
 
Ad. 4 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011. 
 O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Komisji poprosił Pana Jana 
Idzikowskiego – Kierownika w Wydziale Polityki Społecznej. 
Mówca poinformował, iŜ w 2011 roku Komisja zgodnie z ustalonym planem pracy 
odbyła 4 posiedzenia. Na posiedzeniach zajmowano się oceną: 
- stanu porządku publicznego w powiecie; 
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego; 
- stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego; 
- stanu bezpieczeństwa poŜarowego i innymi zadaniami wykonywanymi przez 
Państwową StraŜ PoŜarną. 
- stanu bezpieczeństwa budowlanego. 
Omawiano takŜe zagroŜenie powodziowe w powiecie. Przedstawione informacje 
przez komendantów i inspektorów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli 
Komisja oceniła pozytywnie. Oceniając pracę rawskiej policji zwrócono uwagę 
na potrzeby: 
- zwiększenia ilości słuŜb patrolowo-interwencyjnych w powiecie; 
- poprawy współpracy miedzy słuŜbą patrolowo-interwencyjną a kryminalną 
i zaktywizowanie pracy tych słuŜb. 
- ograniczenia wzrostu kradzieŜy, kradzieŜy z włamaniem, uszkodzenia mienia, 
bójek czy pobić; 
- utrzymania ściślejszych kontaktów dzielnicowych z mieszkańcami powiatu. 
Komisja pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Inspekcję Sanitarną 
między innymi w zakresie prowadzonego nadzoru sanitarnego: nad obrotem 
artykułami Ŝywnościowymi, nad placówkami słuŜby zdrowia, zakładami pracy, 
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warunkami sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych. Ocenie 
poddano prowadzone akcje profilaktyczne przez PSSE w Rawie Mazowieckiej. 
Pozytywną ocenę uzyskała Inspekcja Weterynaryjna, która podejmowała wiele 
inicjatyw, słuŜących poprawie stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie. 
Komisja zwróciła uwagę na konieczność objęcia lepszym nadzorem weterynaryjnym 
przytuliska psów w Boguszycach, wskazując na kontynuowanie prac w tym zakresie 
w 2012 roku. 
Oceniając bezpieczeństwo poŜarowe powiatu Komisja pozytywnie odniosła się 
do działań prowadzonych przez Państwową StraŜ PoŜarną w Rawie Mazowieckiej. 
Członkowie Komisji poparli działania kontrolno – rozpoznawcze w powiecie 
prowadzone przez funkcjonariuszy PSP. Dobrze oceniono współpracę Państwowej 
StraŜy PoŜarnej z jednostkami OSP z terenu powiatu. Jednostki te w swych 
działaniach wspierają straŜaków Państwowej StraŜy PoŜarnej. Władze powiatu 
w ramach własnych moŜliwości finansowych wspierają działalność straŜaków 
ochotników. W miesiącu grudniu 2011 r. przekazano 5 pomp szlamowych, które 
wykorzystywane będą w prowadzonych akcjach ratowniczych. Oceniając zagroŜenie 
poŜarowe w powiecie funkcjonariusze Państwowej StraŜy PoŜarnej wskazują 
na utrudnienia w prowadzonych akcjach ratowniczych a w szczególności: 
- na gromadzenie przez mieszkańców na drogach ewakuacyjnych materiałów; 
- tarasowanie dróg dojazdowych przez pojazdy; 
W czerwcu 2011 roku zorganizowane zostały ćwiczenia zgrywające słuŜb 
ratowniczych w powiecie pod kryptonimem „poŜar w kompleksie leśnym” 
w Przewodowicach. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP wchodzące 
w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wspierają one działaniami 
jednostkę Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej. Jednostki te biorą 
udział w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych. W charakterze 
obserwatorów do udziału w ćwiczeniach zaproszono członków Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
i innych gości. 
Pozytywną ocenę uzyskała Inspekcja Nadzoru Budowlanego W analizowanym 
okresie na terenie powiatu rawskiego nie zanotowano Ŝadnej katastrofy budowlanej. 
Inspektorzy szczególną uwagę zwracają na obiekty wielkopowierzchniowe, których 
ostatnio powstało wiele. Komisja oceniła bezpieczeństwo powodziowe w powiecie. 
W ostatnim okresie nie zanotowano zagroŜeń w tym zakresie. 
Podsumowując sytuację w zakresie bezpieczeństwa obywateli mówca stwierdził, 
iŜ rok 2011 ocenić naleŜy jako dobry. SłuŜby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu rawskiego wypełniały dobrze swoje zadania. Dzięki 
zaangaŜowaniu wszystkich słuŜb, powiat rawski zaliczany jest do jednego z bardziej 
bezpiecznych w województwie łódzkim. 
 Do tak przedstawionego sprawozdania uwag nie było. 
Obie Komisje wyraziły pozytywną opinię w zakresie przedstawionego 
sprawozdania. 
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Ad. 5 W punkcie obejmującym przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Rawskiego 
na rok 2012 głos zabrał Pan Sylwester Krawczyk – Kierownik Biura Rady. 
W imieniu Przewodniczącej Rady Powiatu poprosił członków obu Komisji 
o zgłaszanie swoich propozycji do przedstawionego  projektu planu pracy Rady 
na rok bieŜący.   
Przedstawia się on następująco: 

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 
jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

2. Funkcjonowanie systemów: pomocy społecznej, wsparcia rodzin 
w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych oraz niepełnosprawnych. 

3. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 
powiatowe. 

4. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających 
do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. 

5. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo-
wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

6. Informacja o realizacji celów i zadań ujętych w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 

 
Wicestarosta Marian Krzyczkowski zgłosił propozycję rozszerzenia 
przedmiotowego planu pracy o jeszcze jeden punkt obejmujący informację 
o funkcjonowaniu Rawsko -Rogowskiej Kolejki Wąskotorowej. 
Wszyscy przychylili się do propozycji, aby był to formalny wniosek obu Komisji. 
 
Ad. 6 W tym punkcie obie Komisji wypracowały swoje plany pracy na rok 2012 
w następującym kształcie: 
 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Terenami na rok 2012. 

 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji na 
rok 2012. 
 

Styczeń 

2. 
Analiza stanu realizacji  podejmowanych działań 
w zakresie likwidacji azbestu. 
  

Marzec 
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3. 

Informacja o realizacji powiatowych programów 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska za lata 
2010-2011 z uwzględnieniem gospodarki wodno-
ściekowej i malej retencji. 
Współpraca z odpowiednimi komisjami gminnymi 
w  tym zakresie.  

Maj 

4. 
Zapoznanie się ze staniem mienia naleŜącego do 
Powiatu Rawskiego – wyjazd w teren 

Maj 

5. 
Analiza sposobu zagospodarowania mienia 
powiatowego 

Czerwiec 

6. 

Zapoznanie się z działalnością Kół Łowieckich 
odnośnie współpracy z rolnikami z terenu Powiatu 
Rawskiego. 
 

Sierpień 
Wrzesień 

7. 

Ocena realizacji celów i zadań ujętych w 
strategiach rozwoju: wojewódzkiej i powiatowej, 
obejmujących rolnictwo, ochronę środowiska i 
rozwój terenów wiejskich.  
 

Październik 

8. 
Informacja o funkcjonowaniu grup producenckich 
działających na terenie powiatu rawskiego 
 

Listopad 

 
 

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego na rok 2012 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2012. 

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu Rawskiego. 

Marzec/Kwiecień 

2. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2011/2012. 

Opinia w sprawie powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na lata 2011-2015.  

Kwiecień 

3. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
Maj 
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4. Ocena wykonania budŜetu za I półrocze 2012 roku. Sierpień 

5. Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych 
 i remontowych dróg powiatowych. 

Wrzesień 

6. 

 

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. 

Realizacja programu „Bezpieczny Powiat” oraz innych 
programów realizowanych przez instytucje powiatowe. 

Październik 

7. Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg 
powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu 
zimowego. 

Informacja o funkcjonowaniu Rawsko-Rogowskiej 
Kolejki Wąskotorowej. 

Listopad 

8. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2013. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok. 
Grudzień 

 
 
Ad. 7 W sprawach róŜnych obie Komisje wyraziły zainteresowanie organizacją 
przez Krajowa Radę Spółdzielczą szkolenia wspierające funkcjonowanie grup 
producenckich.   
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obu Komisji  
o godz. 1620 dokonali zamknięcia  wspólnego posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
 
 
 


