
P R O T O K Ó Ł  NR 15 /2009 
 z posiedzenia 

 Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
obytego w dniu  21 sierpnia 2009 roku. 

 
   W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie 
z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1. 
Ponadto w obradach Komisji brała udział Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.   
         Posiedzeniu przewodniczył: Przewodniczący  Komisji Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  – Jarosław Kobierski. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Zatwierdzenie planu remontów dróg na rok 2010. 
4. Informacja Pani Małgorzaty Killman – Dyrektora Wydziału Komunikacji, 

Dróg i Transportu w zakresie realizacji bieŜącego planu modernizacji 
i napraw dróg powiatowych.   

5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00  dokonał  Przewodniczący 
Komisji Jarosław Kobierski, witając zaproszonego gościa oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3  Następny punkt porządku obrad obejmował zatwierdzenie planu remontów 
dróg na rok 2010. 
Tytułem wstępu Przewodniczący Komisji poinformował, iŜ zwołanie w trybie 
pilnym dzisiejszego posiedzenia Komisji wynika z faktu dostosowania zamierzeń 
inwestycyjnych na rok 2010 do terminów związanych z ubieganiem się o środki 
zewnętrzne. Terminarz zakłada złoŜenie wniosków inwestycyjnych z udziałem 
środków unijnych na rok przyszły - do końca września br. 
Ponadto wniosek o rozszerzenia remontu drogi Pukanin – Mogielnica, z uwagi na 
brak środków w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, nie został 
załatwiony pozytywnie. 



Następnie Pani Małgorzaty Killman – Dyrektora Wydziału Komunikacji, Dróg 
i Transportu przedstawiła propozycje inwestycyjne na rok 2010, których realizacja 
oparta będzie na współudziale środków zewnętrznych. 
Po analizie Komisja zaakceptowała następujące propozycje: 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w roku 
przyszłym realizowana będzie przebudowa drogi Babsk – Biała Rawska na odcinku 
3.1 km. W dniu 26 sierpnia br. podpisana została umowa z Wojewodą Łódzkim 
na dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 75% . 
Ogólna wartość inwestycji wynosi 3.244.000 zł. Zrealizowana zostanie w całości 
w 2010 roku. 
Nie zakwalifikowała się do tego programu droga Biała Rawska – Podlesie na 
długości 6.6 km., której całkowity koszt realizacji wynosi 5.153.000 zł. Proponuje 
się ponowne złoŜenie wniosku na realizacje tej drogi na rok 2010, tym razem 
w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych zmniejszając zakres 
wniosku do 2/3 do odcinka od granic Powiatu do wsi Zakrzew. Długość 
modernizowanego odcinka zostanie ustalona tak, aby we wniosku udokumentować 
efekt w postaci istotnej poprawy stanu bezpieczeństwa.   
Kolejna propozycja w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 
dotyczy ponowienia wniosku na drogę Pukanin – Sadkowice na długości 4.7 km. 
za kwotę 996.000 zł. W ramach tego zadania rozpatrywane są dwa odcinki: 
Turobowice – Sadkowice   o długości  2.152 km. oraz Regnów – Rylsk DuŜy 
o długości  2.600 km. wraz  z ok. 100 mb. chodnika.  
W ramach środków własnych planowany jest remont nawierzchni ok. 500 mb. drogi 
Świnice – Sanogoszcz, w samej miejscowości Świnice na odcinku stanowiącym 
aktualnie teren zabudowany. 
Te propozycje dają moŜliwość realizacji w sposób właściwy bieŜącego utrzymania 
pozostałych dróg powiatowych oraz  ich zimowego utrzymania. 
Starosta Józef Matysiak wyraził nadzieję, iŜ ceny usług drogowych pozostaną 
na korzystnym poziomie roku bieŜącego i uda się osiągnąć pewne oszczędności 
w stosunku do przyjętej wartości kosztorysowej. 
 
Ad. 4  W ramach tego punktu Pani Małgorzaty Killman – Dyrektora Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu  złoŜyła informację w zakresie  realizacji planu 
modernizacji i napraw dróg powiatowych na rok 2009.   
Dane obejmujące wykaz robót wykonanych w 2009 roku na poszczególnych 
drogach, wraz z rozbiciem ich wartość, uwzględniając zakres uzyskanego 
dofinansowania, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 W spraw róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 



 
Przewodniczący  Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  
    (-) Jarosław Kobierski  
 
 


