
P R O T O K Ó Ł NR  208/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 7 sierpnia 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:  Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman -  Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza elektroenergetycznego  

w działce nr ew. 601 w obrębie Regnów, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew do działki nr ew. 411 w 
obrębie Regnów.  

4. Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na remont drogi 
powiatowej nr 4108E Wałowice-Wikowice wraz z remontem 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. 
Wilkowice. 

5. Sprawy różne.                                                                                                             
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie 
zgłoszono. 
 
Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza elektroenergetycznego  
w działce nr ew. 601 w obrębie Regnów, stanowiącej pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew do działki nr ew. 411 w obrębie 
Regnów.  



Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanego przyłącza 
elektroenergetycznego. 
 
Ad. 4 Zatwierdzenie wyników przetargu nieograniczonego na remont drogi 
powiatowej nr 4108E Wałowice-Wikowice wraz z remontem skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. Wilkowice. 
Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki przetargu na zadanie pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 4108E Wałowice-Wikowice wraz z remontem skrzyżowania z 
drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. Wilkowice”. Oferta  
Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. za cenę brutto                       
407 267,22 zł.  uzyskała najwyższą ilość punktów, jest najkorzystniejsza.  
                                                     
Ad. 5 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 14.08.2018 r 
godzina 1400.  
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1530 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządziła: 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:

