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P R O T O K Ó Ł  NR  13/2013 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbytego w dniu 15 marca 2013 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brał Pan Jan Idzikowski, a także zaproszeni inspektorzy i komendanci powiatowych 
służb i straży. 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Marek Szcześniak  –Przewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 
  
Proponowany porządek obrad :  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji - 31.01.2012 r. 

4. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

rawskiego za 2012 rok. 

5. Sprawy różne. 

6.  Zamknięcie obrad. 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 10.00 dokonał Pan Marek Szcześniak 
– Przewodniczący 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 przewodniczącego 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 informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
rawskiego za 2012 roku. 

Wprowadzeni na temat dokonał  Pan Jan Idzikowski – Kierownik Oddziału 
Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za 
2012 rok, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 Pan radny Marek Szcześniak zapytał o bezpieczeństwo w ruchu drogowym . 
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Komendant Policji Pan Jerzy Majewski objaśnił sytuację. Statystycznie w roku  
2011 r. 37 osób zginęło w wypadkach drogowych, a w 2012 roku 9 osób.  
 Pan Marek Sekuter pytał o przestępstwa drogą internetową. Pan  Komendant 
odpowiedział, że liczba przestępstw drogą internetową nie zmienia się do dłuższego 
czasu. Do najczęściej popełnianych przestępstw zalicza się: przeciwko mieniu  
i włamania mieszkaniowe.  
 Pan Henryk Majewski zadał pytanie dotyczące pijanych kierowców oraz 
handlu nielegalnym alkoholem. Odpowiadał na pytania Pan Komendant Policji  
- Jerzy Majewski. Liczba pijanych kierowców przez ostatnie lata się nie zmienia, 
natomiast zmianie uległy przepisy. Zmiany projektowe w prawie karnym, by 
kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwym zostało wykroczeniem a nie było 
przestępstwem. 
 Komendant Straży Pożarnej Sławomir Warston, opowiedział o sytuacji 
finansowej w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 
Budżet od kilku lat się nie zmienia zaś liczba zdarzeń wzrosła oraz koszt ogrzewania 
budynku, ceny paliwa cały czas rosną. W nawiązaniu do tego co mówił Pan 
Komendant o ogrzewaniu budynku Pan Starosta uznał, że trzeba zorientować się, co 
do kosztów zmiany instalacji grzewczych oraz po jakim okresie zwróci się 
inwestycja.  
 Pan Henryk Majewski skierował jeszcze jedno pytanie do Inspektora 
Weterynarii Ireneusza Jędrzejczyka, co do mięsa mrożonego, pytał o sposób 
przechowywania i badania. Dokumentacja potwierdza zawartość opakowania  
z mięsem, mięso jest odpowiednio pakowane i wysyłane za granicę.  
 Pan Marek Sekuter zadał pytanie o powód padania rodzin pszczelich - Pan 
Inspektor, stwierdził, że nie ma jednoznacznych przyczyn.  

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła  
i zaakceptowała jednogłośnie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na 
terenie powiatu rawskiego za 2012 rok. 
 
Ad.5 W sprawach różnych głos zabierali: 

Pan Henryk Majewski w sprawie wyciętych drzew przed szkołą w Białej 
Rawskiej. Odpowiedzi udzielił Pan Józef Matysiak Starosta Rawski, drzewa zostały 
wycięte przez energetykę a przy okazji budynek jest bardziej widoczny.  

  
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, wiceprzewodniczący komisji 
- Pan Marek Sekuter o godz. 11.40  dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 
 


