
 

P R O T O K Ó Ł NR 33/2006 

z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbytego w dniu 12 września 2006 roku.  
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną lista 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Ponadto w obradach brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan 
Mieczysław Dym – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu i Pani 
Małgorzata Killman – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Rawie 
Mazowieckiej. 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji – Marek Sekuter 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Zapoznanie się ze zmianami w budŜecie powiatu roku bieŜącego 
4. Przyjęcie informacji z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na 

drogach powiatowych w roku  bieŜącym. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9.00 dokonał jej Przewodniczący – 
Marek Sekuter witając zaproszonych gości oraz członków Komisji.  
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty.  
 
Ad.3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
zapoznanie się ze zmianami w budŜecie powiatu roku bieŜącego 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu. 
Oświadczyła, iŜ zwiększa się dochody  i wydatki budŜetowe o kwotę 833 606 zł, 
w tym na  zadania w zakresie administracji rządowej dochody i wydatki o kwotę: 
- 10 710 zł, w dziale 710 – działalność usługowa, rozdziale 71015 – nadzór 
budowlany, dotacja celowa przeznaczona jest na wzmocnienie działalności 
kontrolnej, zakup paliwa do samochodu słuŜbowego w Powiatowym Inspektoracie 
Nadzoru budowlanego w Rawie Mazowieckiej. 
- 105 789 zł, w dziale 600- transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne 
powiatowe, stanowi 10 % poświadczonych wydatków kwalifikowanych w ramach 
wniosku    o płatność na realizację zadania pn.: „Budowa drogi do Rawskiej Strefy 
Przedsiębiorczości”. 
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- 104 000 zł, w dziale 750 – administracja publiczna, rozdziale 75020 – 
starostwa powiatowe, dochody z opłat komunikacyjnych. 
- 6 382 zł, są to ponadplanowe dochody osiągnięte w Liceum Ogólnokształcącym 
w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące w Liceum. 
- 131 514 zł, w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie 
z umową nr Z/2.10/II/2.1/33/06/U/27/06 o dofinansowanie projektu „Jak skutecznie 
pomagać – cykl szkoleń kształtujących umiejętności diagnostyczno – terapeutyczne 
w pracy z dziećmi i młodzieŜą z trudnościami szkolnymi” w ramach Priorytetu 2 – 
wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Umowa została zawarta 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę 
wynagrodzeń dla wykładowców i osób obsługujących projekt oraz zakup 
niezbędnego dla realizacji projektu wyposaŜenia 
- 475 211 zł, w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, zgodnie z zawartą umową 
o dofinansowanie Projektu „ Wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej” na rachunek Powiatu wpłynęła pierwsza płatność ( wpłynęła 
kwota 975 211 zł, - 500 000 zł, kwota juŜ zaplanowana ). 

Wydatki budŜetowe  to kwota 480 000 zł, w dziale 600- transport i łączność, 
rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe. Środki zostaną przeznaczone na 
bieŜące utrzymanie dróg 400 000 zł, oraz  dotacje na utrzymanie dróg dla Miasta 
Rawa Mazowiecka 80 000 zł. 
- 80 000 zł, w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, zwiększa się rezerwę 
oświatową, 
- 90 000 zł,  w rozdziale 85111 – szpitale ogólne, środki zostaną przeznaczone na 
inwestycję pt.: ”Termomodernizacja przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej”, 
- 11 000 zł, w rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
środki zostaną przeznaczone na wypłaty dla członków składów orzekających, 
- 4 000 zł,  środki zostaną przeznaczone na zakup centrali telefonicznej dla 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 
- 20 000 zł, w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, środki 
zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń pralni na  mieszkanie w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych  obejmują dział 600, rozdział 60014 
gdzie zmniejsza się wydatki bieŜące, zwiększa wydatki na zakupy inwestycyjne, 
zakup łyŜki typu TUR – 11 do ciągnika CRONO 70. 
Dział 801, rozdział 80130 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 136 078 zł,                     
(ZSCEZiU) jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 854, 
rozdziale 85403 ( Sp. Ośr. Szk. Wych. ) 
Dział 853, rozdział 85333 zmniejsza się wydatki bieŜące, zwiększa zakupy 
inwestycyjne   o kwotę 2 000 zł, zakup centrali telefonicznej. 
Zwiększenie i zmiana zadań inwestycyjnych roku 2006. 
Zwiększenia się  o kwotę 75 000 zł, dotacja dla SP ZOZ  na wymianę komina 
stalowego przy kotłowni w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej (851 – 85111)  
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- 25 000 zł, dotacja dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego (851-85111), 
- 6 000 zł, zakup centrali telefonicznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej (853-85333). 
Zmniejszenia dotyczą kwoty 100.000 zł, zmniejszenie zaplanowanej dotacji dla 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej na Ewakuacyjną Izbę Przyjęć ( 851-85111 ) 
Do Wieloletnich programów inwestycyjnych wprowadza się nowy program 
„Termomodernizacja przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej” 
planowany okres realizacji 2006-2007. 
W programie „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej” zwiększa się nakłady roku 2006. 
Zwiększa się dotację dla Miasta Rawa Mazowiecka na utrzymanie dróg o kwotę 
80 000 zł. 
W Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
zmniejsza się wydatki bieŜące i zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne 
o kwotę 11 000 zł, na zakup sprzętu komputerowego. Ponadto koryguje się 
wcześniejszy zapis, w którym mylnie wpisano „zakupy inwestycyjne”, a winno być 
„wydatki inwestycyjne”. 
W Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się 
wydatki bieŜące i zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę  15.000 zł. Jest to 
kolejny etap remontu budynku Starostwa przy Placu Wolności 1 - wymiana okien 
w piwnicach i drzwi garaŜowych. 
Uszczegółowiając zmiany w budŜecie dotyczące kwestii drogowych Kierownik 
Małgorzata Killman poinformowała, iŜ proponuje się przeznaczenie kwoty 300.000 
złotych na drogę w Rosławowicach na roboty ziemne, łącznie z wykonaniem  
podbudowy. Całkowita kwota na tę drogę w roku bieŜącym wyniesie 500.000 
złotych. 
Proponuje się zwiększenie planowanej kwoty 50.000 złotych o kolejne 100.000 
złotych na zakup kruszywa na drogi w:  Ossie, Chodnowie, Mroczkowicach, Nartach 
i na drogę Matyldów – Świnice.  
Za kwotę 17.000 planuje się zakupienie łyŜki ruchomej do ciągnika. Uruchomiono 
skrapiarkę do wykonywania we własnym zakresie części remontów cząstkowych.   
Zabierając głos Starosta Józef Matysiak wstępnie poinformował, iŜ w najbliŜszym 
czasie odbędzie się kolejna sesja w porządku której znajdzie się projekt uchwały 
pozbawiającej drogi powiatowe połoŜone na terenie miasta  Rawa Mazowiecka   
kategorii dróg  powiatowych.  
Następujące drogi publiczne połoŜone o długości ok. 8 km. na terenie miasta  Rawa 
Mazowiecka  planowane są  do przekazania Miastu Rawa Mazowiecka: 
1.  nr 4150E  ul. Armii Krajowej,    11. nr 4156E ul. Mazowiecka,       21. nr 4135E ul. Zamkowa 
2.  nr 4139E  ul. Browarna               12. nr 4100E ul. Mickiewicza,      22. nr 4158E ul. Zatylna 
3.  nr 4151E  ul. Cmentarna,           13. nr 4100E ul. Miła,                    23. nr 4157E ul. Ziemowita 
4.  nr 4148E  ul. K. Wielkiego,        14. nr 4134E  ul. Osada Dolna 
5.  nr 4145E  ul. Kilińskiego            15. nr 4149E ul. Przechodnia 
6.  nr 4149E  ul. Kopernika,             16. nr 4146E ul. Słoneczna 
7.  nr 4141E  ul. Krzywe Koło,        17. nr 4137E ul. Słowackiego  
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8   nr 4141E  ul. Ks. Skorupki      18. nr 4142E ul. Tatar  
9.  nr 4140E   ul. Lenartowicza,       19. nr 4143E ul. Wałowska 
10 nr 4147E ul. Łąkowa,            20. nr 4142E ul. Wyzwolenia 
Do tak przedstawionych propozycji zmian w budŜecie członkowie Komisji uwag nie 
zgłosili. W drodze głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane zmiany w budŜecie. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji z realizacji 
zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku  bieŜącym. 
Informację taką przedłoŜyła Pani Małgorzata Killman – Kierownik Zarządu Dróg 
Powiatowych w Rawie Mazowieckiej. 
Swoje wystąpienie rozpoczęła od przypomnienia zaplanowany  na rok bieŜący 
zadań. 
-  inwestycje    2,72 km   3.420.640 zł 
- odnowy dróg    8,40 km  1.812.862 zł 
- remonty cząstkowe   11700 m²     21.4937 zł 
 - chodniki         0,6 km       185.00 zł 
 - bieŜące i zimowe utrzymanie dróg         718.880 zł 
 - utrzymanie dróg w miastach        220.000 zł 
   (Rawa Mazowiecka, Biała Rawska) 
       Na dzień 31.08. 2006 r.: dokończono budowę drogi do powiatowych terenów 
inwestycyjnych RSP – oddanie do ruchu przewiduje się na koniec września b.r. 
(termin wykonania skrócono o 9 miesięcy). Ponadto przebudowano odcinki dróg w 
Kazimierzowie, Zuskach, Ossowicach, Lubani, Zofiowie. Odnowiono odcinki dróg 
w Pągowie, Wisówce, Wilczych Piętkach, Starej Wsi, Szczukach. Na wrzesień 
i październik zaplanowano wykonanie przebudów odcinków dróg w Wołuczy, 
Szwejkach, Bujałach, Olszowej Woli oraz dokończenie rozpoczętych w latach 
poprzednich chodników w Starej Wojskiej i Regnowie. Planowane jest równieŜ 
rozpoczęcie przebudowy drogi na odcinku Rosławowice-Pągów.  
      Pozyskano środki z rezerwy ogólnej BudŜetu Państwa w wysokości 230.000 zł 
na przebudowę drogi Biała Rawska-Szwejki-Sadkowice-Olszowa Wola. 

- na dzień 31.08.2006 r. otrzymano zwrot kosztów w wysokości  2.592.966 zł 
z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i BudŜetu Państwa na drogę do 
powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości 
(przedłuŜenie Al. Konstytucji 3 Maja). 
Do tak  przedstawionej informacji uwag ze strony członków Komisji nie było. 
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych głosów nie było.   
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego na dzień dzisiejszy porządku obrad, 
Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego – 
Marek Sekuter o godzinie 12.30 dokonał zamknięcia obrad Komisji. 
 
W załączeniu: 

• wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
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Sporządził: Sylwester Krawczyk.  
 
Przewodniczący Komisji 
   (-) Marek Skuter   


