
P R O T O K Ó Ł NR 179/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 8 marca 2018 roku 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka – Przewodnicząca 
Rady, Andrzej Latek  - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury. Posiedzeniu przewodniczył 
Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej relacji Odlewnia-
Rawa Mazowiecka w działce nr ew. 463 w obrębie Wysokienice w pasie 
kolejowym kolei wąskotorowej. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej w działkach o  
numerach  ewidencyjnych: 65, 56 w obrębie Konstantynów w pasie drogi 
powiatowej nr 4125E w m. Konstantynów . 
4. Wyrażenie zgody na odnowienie istniejącego oznakowania poziomego na 
drogach powiatowych w Powiecie Rawskim – zamówienie do 30 tys. euro. 
5. Pismo Pani Marianny Zygmunt zam. ul. Plantowa 2 w Białej Rawskiej 
dotyczące kwoty odszkodowania za działkę nr 649/4 w obrębie 5 Biała Rawska, 
wydzieloną pod drogę publiczną z nieruchomości, której podział został 
dokonany na wniosek właściciela (art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.09.1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami). 
6. Pełnomocnictwo dla Pana A. Woszczyka i J. Popłońskiej –  w zakresie 
realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. 
7. Informacja o wysokości kwot niezbędnych do dokonania podwyżek płac 
pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych . 
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PPP o wsparcie remontu pomieszczeń na 
potrzeby Sali Doświadczania Świata w wysokości 4000 zł.( roboty elektryczne). 

     9. Sprawy różne.                                                                                                             
     10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 



Ad. 2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii energetycznej relacji 
Odlewnia-Rawa Mazowiecka w działce nr ew. 463 w obrębie Wysokienice w 
pasie kolejowym kolei wąskotorowej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanej linii 
energetycznej. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej w działkach o  
numerach  ewidencyjnych: 65, 56 w obrębie Konstantynów w pasie drogi 
powiatowej nr 4125E w m. Konstantynów. 
Zarząd Powiatu odmówił zezwolenia na lokalizację z uwagi na fakt, iż 
szerokość pasa drogowego w przedmiotowej lokalizacji wynosi ok 12 m,                            
a nagromadzenie istniejącej infrastruktury podziemnej jest duże i umieszczenie 
dodatkowych urządzeń, wpłynęłoby negatywnie na prace związane z 
utrzymaniem  dróg  ich modernizację lub przebudowę. Ponadto proponowana 
lokalizacja jest nieuzasadniona, ponieważ przedmiotowa inwestycja winna być 
wykonana w działkach  prywatnych, gdyż docelowo będzie służyć lokalnej 
społeczności.  
 
Ad. 4 Wyrażenie zgody na odnowienie istniejącego oznakowania poziomego na 
drogach powiatowych w Powiecie Rawskim – zamówienie do 30 tyś. euro. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania zgodnie z 
powyższym.  
 
Ad. 5 Pismo Pani Marianny Zygmunt zam. ul. Plantowa 2 w Białej Rawskiej 
dotyczące kwoty odszkodowania za działkę nr 649/4 w obrębie 5 Biała Rawska, 
wydzieloną pod drogę publiczną z nieruchomości, której podział został 
dokonany na wniosek właściciela (art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.09.1997 r.        
o gospodarce nieruchomościami). 
Po zapoznaniu się z powyższym pismem Zarząd Powiatu wyraził zgodę na 
wypłatę odszkodowania (wg. operatu szacunkowego) za grunt w wysokości 
3700 zł.  
Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu polecił Wydziałowi Infrastruktury 
wystąpić z wnioskiem do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka o dofinansowanie w 
wysokości 50%  utwardzenia placu przy OSP w Wilkowicach oraz wykonania 
chodnika w miejscowości Matyldów.  
 
Ad. 6 Pełnomocnictwo dla Pana A. Woszczyka i J. Popłońskiej –  w zakresie 
realizacji Projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012. 
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej -
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz Panu 
Arkadiuszowi Woszczykowi – Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w 
Rawie Mazowieckiej w zakresie realizacji Projektu Animator – moje boisko 



Orlik 2012. Uchwała Nr 422/2018 i 423/2018 stanowi złącznik nr 2 i 3 do 
protokołu. 
Ad. 7 Informacja o wysokości kwot niezbędnych do dokonania podwyżek płac 
pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych. 
Zarząd Powiatu dyskutował w powyższej kwestii i ustalił, iż powróci do tego 
tematu na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.  
 
Ad. 8 Rozpatrzenie wniosku dyrektora PPP o wsparcie remontu pomieszczeń na 
potrzeby Sali Doświadczania Świata w wysokości 4000 zł.( roboty elektryczne). 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzy przedmiotowy wniosek pod warunkiem 
przedstawienia kosztorysu.  
Ponadto Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował potrzebę zakupu programu 
Vulcan dla szkół oraz zespołu administracyjnego szkół.  
 
Ad. 9 Sprawy różne. 
W  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 13.03.2018 
roku godzina 1400.  
 
Ad. 10 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1430 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 


	Zarząd Powiatu:

