
P R O T O K Ó Ł NR 85/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 26 lipca 2016 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 

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

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

Powiatu, Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Pan 

Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Pani Maria 

Charążka – Przewodnicząca Rady powiatu Rawskiego.                                                                             

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Pan Józef Matysiak. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Uzgodnienie lokalizacji przebudowy napowietrznej sieci energetycznej NN  

w pasie dróg powiatowych: nr 1316 E (Pod Borem – Raducz) oraz 4108 E 

(Wałowice – Wilkowice) w miejscowości Wilkowice – działki o nr Ew. 175, 

275 i 24/2. 

3. Zgłoszenie do Kontraktu terytorialnego w sektorze kultury – rewitalizacji 

zabytkowej kolei wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska. 

4. Wyrażenie opinii dot. koncepcji pn. „ Zagospodarowanie rynku starego 

miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”. 

5. Dofinansowanie remontu odcinka chodnika przy ulicy Tomaszowskiej. 

6.Wyrażenie zgody na sporządzenie uproszczonego planu lasów oraz 

inwentaryzację stanu lasów dla lasów niepaństwowych. 

7.Wyrażenie zgody na rozbiórkę nieruchomości na działkach oznaczonych 

numerami 307/9 i 307/11 w Rawie Mazowieckiej na terenie Szpitala Św. Ducha. 

8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok i zmian planów 

finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie delegowania 

dwóch przedstawicieli Rady do Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

10. Sprawy różne. 

11.Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13
15 

dokonał Starosta  

Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 

 

Ad.2 Punkt dotyczący uzgodnienia lokalizacji przebudowy napowietrznej sieci 

energetycznej NN w pasie dróg powiatowych: nr 1316 E (Pod Borem – Raducz) 

oraz 4108 E (Wałowice – Wilkowice) w miejscowości Wilkowice – działki  

o nr Ew. 175, 275 i 24/2 omówiła Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury. Jak wyjaśniła pani dyrektor, dokładnie będzie to 

wymiana w śladzie istniejącej linii energetycznej niskiego napięcia. 

Zarząd Powiatu Rawskiego uzgodnił przedmiotową lokalizację 

przebudowy linii energetycznej. 

 

Ad.3 Zgłoszenie do Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury – rewitalizacji 

zabytkowej kolei wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska. 



W tym punkcie głos zabrał pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora 

Wydziału Infrastruktury. 

Zarząd Powiatu Rawskiego wyraził zgodę na zgłoszenie do Kontraktu 

Terytorialnego w sektorze kultury - rewitalizacji zabytkowej kolei wąskotorowej 

Rogów-Rawa  Mazowiecka-Biała Rawska 

 

Ad.4 Wyrażenie opinii dot. koncepcji pn. „ Zagospodarowanie rynku starego 

miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”. 

Jak poinformowała pani Dyrektor Małgorzata Killman, o wyrażenie opinii 

wystąpił Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, a opinia Zarządu Powiatu ma 

dotyczyć układu komunikacyjnego w centrum miasta w związku z planowaną 

rewitalizacją. Pani Dyrektor przybliżyła też projektowane rozwiązania  

w zakresie organizacji ruchu. 

Zarząd Powiatu Rawskiego pozytywnie zaopiniował przedłożoną 

koncepcję, zwracając uwagę na to czy projektowane rozwiązania na pewno 

rozładują ruch samochodowy jak i na niedostateczną ilość projektowanych 

miejsc parkingowych. 

 

Ad.5 Podjęcie decyzji o współfinansowaniu remontu odcinka chodnika przy 

ulicy Tomaszowskiej. 

Jak poinformowała pani dyrektor Małgorzat a Killman, 11 lipca br. 

wpłynęło pismo Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka o przeznaczeniu przez Radę 

Miasta Rawa Mazowiecka kwoty 50 tys. zł na remont części chodnika przy 

ulicy Tomaszowskiej (na odcinku od ulicy Solidarności do Komendy 

Powiatowej Policji). 

Zarząd Powiatu Rawskiego podjął decyzję o przeznaczeniu także kwoty 

50 tys. zł z budżetu powiatu na powyższy cel. 

 

Ad.6 Wyrażenie zgody na sporządzenie uproszczonego planu lasów oraz 

inwentaryzację stanu lasów dla lasów niepaństwowych. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sporządzenie uproszczonego planu 

lasów oraz inwentaryzację stanu lasów dla lasów niepaństwowych. 

 

Ad.7 Wyrażenie zgody na rozbiórkę nieruchomości na działkach oznaczonych 

numerami 307/9 i 307/11 w Rawie mazowieckiej na terenie Szpitala Św. Ducha. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozbiórkę powyższych nieruchomości 

usytuowanych na terenie szpitalnym. 

 

Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok i zmian planów 

finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwały w powyższej kwestii. Uchwała Nr 200/2016 i 

201/2016 stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.   

 

Ad.9 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 

delegowania dwóch przedstawicieli Rady do Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

 Projekt uchwały przedstawił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 

informując iż Rada Powiatu Rawskiego wyznacza w drodze uchwały dwóch 

swoich przedstawicieli do udziału w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku  



Publicznego w Rawie Mazowieckiej. Dwóch przedstawicieli wyznacza też 

Zarząd Powiatu, a pozostałe ośmioro członków to przedstawiciele organizacji 

pożytku publicznego. Kadencja trwa dwa lata.  

Zarząd przyjął projekt uchwały, wskazując, iż konsultacje kto ma być 

delegowany powinna przeprowadzić Przewodnicząca Rady Powiatu. 

 

Ad.10  Sprawy różne. 

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 02.08.2016 

roku godz. 14
00

.  

 

Ad.11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  

Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 14
30

 zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

 

Sporządził: Tomasz Góraj 
 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


