Rawa Mazowiecka, dn. 14.03.2019 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak
Starosta Rawski
Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
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Rawa Mazowiecka, 21.03.2019r.

Na podstawie art. 65 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 20l8r. poz. 2096 t.j. z późń. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt. 2
ppkt. b) oraz pkt. 3 ppkt. c) Prawa energetycznego (Dz. U. z 2018r. poz. 755 t.j. z późń. zm.),
niniejszym przekazuję zgodnie z kompetencjami, interpelację Radnego Powiatu Rawskiego
Pana Adriana Galacha, dotyczącą doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Tomaszowskiej oraz
ul. Kościuszki.

UZASADNIENIE
W dniu 15.03.2019r. Radny Powiatu Rawskiego Pan Adrian Galach wystąpił do Starosty
Rawskiego z interpelacją dotyczącą doświetlenia przejść dla pieszych znajdujących się przy
ul. Tomaszowskiej oraz ul. Kościuszki w m. Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 ppkt. b) oraz pkt. 3 ppkt. c) Prawa energetycznego (Dz. U.
z 2018r. poz. 755 t.j. z późń. zm.) „Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia

w energię elektryczną, ciepło i pałiwa gazowe należy:(...) planowanie oświetlenia znajdujących
się na terenie gminy (...) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich oraz (...)
finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: (...) dróg gminnych, dróg
powiatowych i dróg wojewódzkich ”
Uzasadnia to przekazanie interpelacji do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.
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