
P R O T O K Ó Ł NR  211/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 28 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:  Maria Charążka – Przewodnicząca Rady,  Łukasz 
Sawicki – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury, Zbigniew Wójcik – Kierownik Oddziału Obsługi.  

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja o lokalu  przeznaczonego na biuro dla Stowarzyszenia 

„Powiatowa Rada Seniorów” w Rawie Mazowieckiej. 
3. Wyznaczenie zadań do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019.  

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego i 
kanalizacyjnego  w działce nr ew. 134 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka, 
stanowiącej pas kolejowy kolei wąskotorowej, do działek nr 81,90/7. 

5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego nN w 
działce nr ew. 483  w obrębie Nowy Kłopoczyn, stanowiącej pas drogowy 
drogi nr 4118E Pukinin-(Mogielnica), do działki nr ew. 531.  

6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci telekomunikacyjnej w działce 
nr ew. 207/10  w obrębie Annosław ,  stanowiących pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski. Jest to kolejny etap inwestycji 
„ostatniej mili” związanej z umożliwieniem dostępu do internetu 
szerokopasmowego. 

7. Wyrażenie zgody Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka na 
dysponowanie na cele budowlane działkami leżącymi w obrębie 4 miasta 
Rawa Mazowiecka o numerach: 189, 259/2, 381/1, zlokalizowanych w 
obrębie skrzyżowania ulic Kościuszki, Fawornej, Konstytucji 3 Maja, 
które podlegać będzie niewielkiej korekcie w ramach realizacji zadania 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz 
obszaru staromiejskiego”. 

8. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego nN w 
działce nr ew. 18 w obrębie Bronisławów, stanowiącej pas drogowy drogi 
nr 4121E Biała Rawska- Rylsk Duży, do działki nr ew. 726 w obrębie 5 
miasto Biała Rawska. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 
rok.  

10. Sprawy różne.                                                                                                             
11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Jacek Otulak, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Informacja o lokalu  przeznaczonego na biuro dla Stowarzyszenia 
„Powiatowa Rada Seniorów” w Rawie Mazowieckiej. 
W tym punkcie Pan Zbigniew Wójcik – Kierownik Oddziału Obsługi  
poinformował, iż na biuro dla Stowarzyszenia „Powiatowa Rada Seniorów” w 
Rawie Mazowieckiej został przeznaczony lokali nr 41 znajdujący się na I piętrze 
przy  ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej.  
W nawiązaniu do powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie 
lokalu bez przetargu na okres 3 miesięcy. 
  
Ad. 3 Wyznaczenie zadań do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała ,iż 
Wojewoda Łódzki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2019 
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. Powiaty mogą zgłaszać po 2 zadania. 
Zarząd Powiatu wyznaczył dwa zadania tej.: 
1). Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady)-Biała Rawska  od km 
7+054 do km 7+629 , od km 8+900 do km 9+335 , od km 10+335 do km 
12+334; 
2).   Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-(Mogielnica) na odcinku 
od km 10+300 do km 12+760. 
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza wodociągowego i 
kanalizacyjnego  w działce nr ew. 134 w obrębie 8 Rawa Mazowiecka, 
stanowiącej pas kolejowy kolei wąskotorowej, do działek nr 81,90/7. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanego przyłącza 
wodociągowego i kanalizacyjnego w/w działce.  
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego nN w 
działce nr ew. 483  w obrębie Nowy Kłopoczyn, stanowiącej pas drogowy drogi 
nr 4118E Pukinin-(Mogielnica), do działki nr ew. 531.  



 

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanej linii 
energetycznej nN. 
 
Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci telekomunikacyjnej w działce 
nr ew. 207/10  w obrębie Annosław,  stanowiących pas drogowy drogi 
powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski. Jest to kolejny etap inwestycji „ostatniej 
mili” związanej z umożliwieniem dostępu do internetu szerokopasmowego. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił przedmiotową lokalizację sieci 
telekomunikacyjnej. 
 
Ad. 7 Wyrażenie zgody Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka na 
dysponowanie na cele budowlane działkami leżącymi w obrębie 4 miasta Rawa 
Mazowiecka o numerach: 189, 259/2, 381/1, zlokalizowanych w obrębie 
skrzyżowania ulic Kościuszki, Fawornej, Konstytucji 3 Maja, które podlegać 
będzie niewielkiej korekcie w ramach realizacji zadania „Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego”. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 

Ad. 8 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza energetycznego nN w 
działce nr ew. 18 w obrębie Bronisławów, stanowiącej pas drogowy drogi nr 
4121E Biała Rawska- Rylsk Duży, do działki nr ew. 726 w obrębie 5 miasto 
Biała Rawska. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizacje projektowanego przyłącza 
energetycznego nN. 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok, oraz w 
sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok.  
Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu  przedstawił i omówił projekt uchwały 
w powyższej sprawie. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 484/2018 w sprawie 
zmian w budżecie na 2018 rok i Nr 485/2018 w sprawie zmiany planów 
finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Przedmiotowe uchwały 
stanowią załącznik nr  2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 04.09.2018 r 
godzina 1400, oraz termin Sesji Rady Powiatu Rawskiego na dzień 12.09.2018 
roku na godzinę 1200. 
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 



i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  
Rawski – Jacek Otulak dokonał o godzinie 1600 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:

