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P R O T O K Ó Ł  NR 12/2013 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbytego w dniu 31 stycznia 2013 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brała Pani Jadwiga Rozpara – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej. 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Skuter – wiceprzewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013.  
6. Sprawy różne. 
7.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 10.00 dokonał Pan Marek Sekuter  
– wiceprzewodniczący komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego, witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum w komisji         
i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez wiceprzewodniczącego Komisji  porządku obrad  
uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie  
i bez uwag.  
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Bezpieczeństwa                   
i Porządku za rok 2012. 

Omówienia sprawozdania dokonała Pani Jadwiga - inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej: 
Sprawozdanie, które będzie też publikowane w dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał o wnioskowane w sprawozdaniu 
planowane przeniesienie schroniska dla zwierząt w miejscowości Kaliszki. 
 Odpowiadając pan Starosta Józef Matysiak stwierdził, że zmiany jakie 
nastąpiły w funkcjonowaniu schroniska oceniane są pozytywnie. Nastąpiła zmiana 
prowadzących to schronisko. Planowana lokalizacja to teren na styku powiatów 
rawskiego i skierniewickiego na terenie byłego poligonu; przeniesienie uważane jest 
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przez Zarząd Powiatu Rawskiego za celowe. Jak zaznaczył Pan Starosta nie ma 
administracyjnej możliwości zamknięcia tego miejsca gdzie są przetrzymywane 
zwierzęta, gdyż według prawa nie jest ono schroniskiem bo poprzedniczka nie 
zgłaszała takiego typu działalności. 

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła        
i zaakceptowała Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planu pracy Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Przyjęto następujący plan pracy na 2013 r.: 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu Rawskiego za rok 2012. 

 

Styczeń 

 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2013. 

Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2012/2013 
Kwiecień 

4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. Sierpień 

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

Wrzesień 

6. 
 

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. 

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 2014. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. 
Grudzień 
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Ad. 6 W sprawach różnych: 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował o podpisanym akcie notarialnym 
na przejęcie od PKP własności nieruchomości wchodzących w skład kolei 
wąskotorowej w ramach II etapu. Pozostał jeszcze ostatni III etap przejęcia 
obejmujący głównie Rogów. 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował o wspólnym stanowisku  
i wystąpieniu Zarządu Powiatu Rawskiego i Zarządu Powiatu Skierniewickiego przy 
współudziale Burmistrza Miasta Biała Rawska i Wójta Gminy Kowiesy do Zarządu 
Województwa Łódzkiego o zmianę kategorii drogi powiatowej Biała Rawska – Huta 
Zawadzka (przez Zakrzew) na drogę wojewódzką. 

  
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, wiceprzewodniczący komisji 
- Pan Marek Sekuter o godz. 11.00 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 
 


