
P R O T O K Ó Ł  NR 2/2015 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 14 kwietnia 2015 r. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji brali 
udział: Pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Pan Marcin 
Szymański – zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej, Pan Krzysztof Gawot  
– Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Pan Tadeusz Kuligowski - zastępca 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Starostwie, Pan Krzysztof Jasiński – Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Rawie Mazowieckiej, Pan Jerzy Majewski – Komendant Powiatowy Policji w Rawie 
Mazowieckiej 

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący 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 -20.01.2015 r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

5. Zapoznanie się i przyjęcie informacji (oceny) o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2014 r. 

6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1200 dokonał jej Przewodniczący, witając 
zaproszonych gości oraz członków Komisji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w kształcie zaproponowanym przez 
Przewodniczącego Komisji 
 
Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył opinii projektu uchwały zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
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Omówienie projektu uchwały dokonał Pan Leszek Przybył – zastępca 
dyrektora Wydziału Infrastruktury starostwa powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań 
organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu, udostępnianych dla 
operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania  
z nich, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki 
samorządu terytorialnego. Powyższa uchwala wprowadza do istniejącego wykazu 
przystanków dodatkowy przystanek autobusowy o nazwie "Władysławów 01", który 
usytuowany będzie przy drodze powiatowej 4128E Olszowa Wola - Błędów  
na wysokości działki o nr ewidencyjnym 529. Powyższy przystanek umożliwi 
mieszkańcom miejscowości Władysławów gmina Sadkowice korzystanie  
z istniejącej komunikacji zbiorowej. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały  
w wprowadzającej dodatkowy przystanek autobusowy. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się i przyjęcie informacji 
(oceny) o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego  
za 2014 r. 

Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabieranie głosu przez 
poszczególnych komendantów i inspektorów w zakresie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa na ternie powiatu rawskiego w roku 2014. 

Kolejno informacje przedstawiali: Pan Jerzy Majewski – Komendant 
Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej; Pan Tadeusz Kuligowski – zastępca 
Powiatowego Lekarza Weterynarii; Pan Marcin Szymański – zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; Pan Krzysztof Jasiński – Powiatowy 
Inspektor Sanitarny. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał o tzw. „niebieskie karty”. Pan Komendant 
Majewski wytłumaczył cały schemat jak to się odbywa od interwencji domowej  
(jest ich ponad 800 rocznie), przez postępowania przygotowawcze (80 w ciągu 
roku), następnie do sądu trafia ok. 50 spraw - w skali roku ok. 10% kończy się 
wyrokami skazującymi.  

Następnie zapytano o ostatnią głośną sprawę zaginięcia, a następnie 
odnalezienia ciała młodego mężczyzny na terenie Białej Rawskiej. Zapytano też czy 
wraca się do spraw, gdzie nie wykryto sprawcy (ok. 1/4) – Pan Komendant Policji 
odpowiedział, że mimo formalnego umorzenia, zdarzają się przypadki powrotu  
do spraw nie wyjaśnionych. 

Pan Łukasz Salamon zapytał czy służbom nie jest potrzebne doposażenie  
w sprzęt. Zastępca Komendanta PSP – Pan Marcin Szymański odpowiedział,  
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że potrzebne są torby PSP 1, dewiblyrator, samochód; nie są to potrzeby na już,  
ale trzeba sukcesywnie ten sprzęt uzupełniać.  

Pan Komendant Jerzy Majewski zwrócił uwagę na dwie sprawy: 
-   koronera – lekarza sądowego, a właściwie to jego braku; 
- kwestia usuwania skutków katastrof w ruchu drogowym, a dokładnie to 
przekazywanie drogi właściwemu zarządcy drogi, według właściwego 
Rozporządzenia Ministra. 

Pan Leszek Przybył powiedział, że sprawa przejmowania dróg po wypadkach 
jest to kwestia organizacyjna, do doprecyzowania szczególnie w okresie letnim, 
kiedy nie ma dyżurów drogowych. 

Pan Andrzej Latek poinformował, że cały czas prowadzone są działania  
w celu powołania koronera; przepisy są przestarzałe; nie można lekarzy przymusić 
do świadczenia tej usługi; mają się pojawić uregulowania ustawowe w tej sprawie. 

Pan Łukasz Salamon, zwrócił uwagę na stan Rezerwatu Rzeki Rawka; według 
niego wymaga ona rewitalizacji na całym odcinku nie tylko w górnym odcinku. 

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła  
do wiadomości przedstawioną informację o stanie bezpieczeństwa na terenie 
powiatu rawskiego za 2014 rok 
 
Ad.6  W sprawach różnych – ustalono termin komisji objazdowej po drogach 
powiatowych; wstępnie ustalono na 6 maja godz. 9.00; jako możliwą datę przyjęto też  
8 maja. 
 
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 14:15 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 
 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
        Przewodniczący Komisji: 


