
P R O T O K Ó Ł NR 44/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 19 października 2015 roku. 

 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 

Powiatu,  Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 

Środowiska , Architektury i Budownictwa, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  

   Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski.  

  

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.  Wyrażenie zgody na lokalizację kablowego przyłącza energetycznego. 

4.  Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.  

5.  Informacja w sprawie wyniku kontroli projektu Infrastruktura Regionalnego 

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.  

6. Wystąpienie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie przyznania lokalu 

mieszkalnego w budynku przy ul. 15-grudnia dla rodziny z Białej Rawskiej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 

9.Sprawy różne.                                                                                                                               

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, witając zaproszonych gości oraz 

członków Zarządu. 

 

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3  Wyrażenie zgody na lokalizację kablowego przyłącza energetycznego. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę za pełną odpłatnością  na lokalizację kablowego 

przyłącza energetycznego 0,4 kV o długości 85 m 2 w działce nr ewidencyjny 

153 w obrębie Łaszczyn , stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4306E 

(Wiechnowice) – Lesiew w miejscowości Łaszczyn do działki nr 131, której 

właścicielami są Bartłomiej i Paweł Rzeźnicki zamieszkali Regnów 84A.  



Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta 

Gminy Rawa Mazowiecka przeznaczając środki finansowe w formie dotacji 

celowej   w wysokości do 243 574 zł na  dofinansowanie zadania pn. ”Remont 

drogi gminnej nr 113111E Księża Wola-Chrusty-Rawa Mazowiecka”, 

planowanego do realizacji w 2016 roku w ramach programu wieloletniego pod 

nazwą ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019.” 

 

Ad. 4  Zawiadomienie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany niektórych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.  

W tym punkcie Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomienie Wójta Gminy 

Rawa Mazowiecka o przystąpieniu do zmiany planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy.  

 

Ad. 5 Informacja w sprawie wyniku kontroli projektu Infrastruktura 

Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.  

Zabierając głos w tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka poinformował o  

pozytywnym wyniku kontroli projektu w którym uczestniczył Powiat Rawski, 

pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 

Województwa Łódzkiego.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.  

 

Ad. 6 Wystąpienie Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie przyznania lokalu 

mieszkalnego w budynku przy ul. 15-grudnia dla rodziny z Białej Rawskiej. 

Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu przedstawił pismo Burmistrza 

Białej Rawskiej w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 

15-grudnia dla rodziny z Białej Rawskiej. 

Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia wniosku  po przestawionej analizie.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu. 

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 101/2015 w sprawie zmian w budżecie 

powiatu  na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego. 

Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w 

sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2015 rok. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę  w powyższej sprawie. Uchwała 

Nr 102/2015 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 9 Sprawy różne. 

W sprawach różnych Zarząd Powiatu przyjął informacje o stanie realizacji 

zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Rawski w roku szkolnym 2014/2015. Ponadto w sprawach różnych 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Włodzimierza Błędka w 

sprawie postawienia znaku „taxi” na ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej, 

natomiast zdecydował, iż kwestia utwardzenia terenu dla postoju taxi leży w 

gestii wnioskodawcy. 



Zabierając głos również w sprawach różnych Radny Marek Skuter zwrócił 

uwagę na usytuowanie znaków „stop” przed przejazdami kolejowymi ( droga 

wojewódzka nr 725), aby doprecyzować czy znaki mają być postawione 

wszędzie czy też należy je zdjąć?.  Kolejno zabierając głos Radny Jarosław 

Kobierski zwrócił uwagę na przeanalizowanie  pobierania opłat za świadczenia 

medyczne w rawskim szpitalu. 

 Również w  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 
29.10.2015 roku godz. 1230. 

 

Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski  dokonał o godzinie 1400 zamknięcia 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządziła: Kinga Kacprzak 
 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


