
P R O T O K Ó Ł NR 73/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 31 marca 2020 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 Powiatu 
Rawskiego,   Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata 
Killman -   Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.   

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. oraz w sprawie 

zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 r. 
3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata  2020 -2033.  
4. Informacja o wykonaniu budżetu i WPF za 2019 rok oraz informacja o 

stanie mienia Powiatu za 2019 rok. 
5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w pasie drogi 

powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica) w m. Rylsk Duży  (działka nr 
ew. 203/7 – obręb Rylsk Duży). 

6. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w pasie 
kolejowym  Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej – 
dz. nr ew. 300 obręb nr 1. 

7. Informacja nt. dzierżawy kolei wąskotorowej. – podjęcie uchwały.  
8. Wniosek Wójta Gminy Regnów o uzgodnienie lokalizacji umieszczenia 

dwóch witaczy.  
9. Informacja n/t odwołana od decyzji Wojewody Łódzkiego odmawiającej  

stwierdzenia nabycia przez Powiat Rawski, własności działki gruntu  
położonej  w obrębie Cielądz gminie Cielądz,  oznaczonej numerem 872/1 
i powierzchni 0,1097ha,  zajętej  pod drogę publiczną  nr 4302E,  zaliczoną 
do kategorii dróg powiatowych.  

10. Przedstawienie wniosku o przyznanie grantu w ramach POPC na lata 
2014-2020 , Oś I – powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA 
SZKOŁA. 

11. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając członków Zarządu. 
 
 



Ad. 2 Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok 
oraz w sprawie  zmiany planów finansowych. 
Przedmiotowe Uchwały Nr 181/2020 i Nr 182/2020 stanowią złączniki nr 2 i 3 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na 
lata  2020 -2033.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  na lata 2020 -2033. Uchwała Nr 183/2020 stanowi złącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4 Informacja o wykonaniu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za 
2019 rok oraz informacja o stanie mienia Powiatu za 2019 rok. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu przyjął informacje nt. wykonaniu budżetu i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok oraz informacja o stanie mienia 
Powiatu za 2019 rok. 
 
Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej nN w pasie drogi 
powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica) w m. Rylsk Duży  (działka nr ew. 
203/7 – obręb Rylsk Duży). 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanego przyłącza 
kablowego nN w pasie drogi powiatowej 4118E Pukinin – (Mogielnica) w m. 
Rylsk Duży.  

Ad. 6 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w pasie 
kolejowym Rogowskiej Kolei Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej –  działka 
nr ewidencyjny 300 obręb nr 1. 
Inwestycja ma na celu zasilenie w energie elektryczna zakładu przetwórstwa 
owoców w Rawie Mazowieckiej przy ul Opoczyńskiej 12. Planowana długość 
urządzeń w pasie kolejowym to 940,00m – przewiduje się pas służebności 
gruntowej o szerokości 1,0m.  Urządzenie zostanie umieszczone zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej. 
Ewentualne wykorzystanie pasa kolejowego – jednorazowe wynagrodzenie z 
tytułu ustanowienia służebności przesyłu zostanie określone w operacie 
szacunkowym,   indywidualnie opracowanym dla tej inwestycji.   
W tym punkcie Zarząd Powiatu uzgodnił przedmiotową lokalizację.  
 

Ad. 7 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zajętych pod 
infrastrukturę zabytkowej Kolei wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – 
Biała Rawska na okres 10 lat.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej kwestii. Uchwała Nr 184/2020 
stanowi złącznik nr 5 do niniejszego protokołu.   
 
Ad. 8 Wniosek Wójta Gminy Regnów o uzgodnienie lokalizacji umieszczenia 
dwóch witaczy.  
W tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy 
Regnów uzgadniając lokalizację dwóch witaczy w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 4118E w obrębie Rylsk Duży oraz w pasie drogi powiatowej 
działka nr 306 w obrębie Regnów.  



 
Ad. 9 Informacja n/t odwołana od decyzji Wojewody Łódzkiego odmawiającej  
stwierdzenia nabycia przez Powiat Rawski, własności działki gruntu  położonej  
w obrębie Cielądz gminie Cielądz,  oznaczonej numerem 872/1 i powierzchni 
0,1097ha,  zajętej  pod drogę publiczną  nr 4302E,  zaliczoną do kategorii dróg 
powiatowych.  
W tym punkcie Dyrektor Stefan Goryczka poinformował ,iż Wojewoda Łódzki 
odmówił Powiatowi Rawskiemu potwierdzenia nabycia własności działki nr 
872/1 poł. w Cielądzu stanowiącej część pasa drogowego dr. powiatowej 4302E, 
ze względu na  stan prawny na dzień 31 grudnia 1998r [wg ustaleń Wojewody 
działka, w tej dacie, stanowiła własność Skarbu Państwa].Zgodnie z posiadanymi 
dokumentami, w/w działka na dzień 31.12.1998r stanowiła własność osób 
fizycznych, co daje podstawę (przy spełnieniu pozostałych  przesłanek 
wymienionych w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r.  Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz.U. nr 133 poz. 
872 ze zm.) do ubiegania się o potwierdzenie prawa własności. 
Zarząd Powiatu postanowił odwołać się od decyzji Wojewody Łódzkiego.  

Ad. 10 Przedstawienie wniosku o przyznanie grantu w ramach POPC na lata 
2014-2020 , Oś I – powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA 
SZKOŁA. 
Wniosek dotyczy Grantu wysokości do 100 000 zł dla Powiatu Rawskiego na 
zakup komputerów przenośnych lub  tabletów i koniecznego oprogramowania 
oraz innych koniecznych wydatków na potrzeby szkół w których prowadzone jest 
obecnie nauczanie zdalne. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie zostanie 
przekazany do szkół prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku. 
 
Ad. 11 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1540 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
Sporządził: Kinga Kacprzak 

Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek Otulak            Wicestarosta  ............................................. 
         
Jarosław Kobierski Członek Zarządu   ............................................. 
 
Henryk Majewski             Członek Zarządu             .............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 



Grzegorz Stefaniak    Członek Zarządu   ............................................... 

 

 

 

 


	Zarząd Powiatu:

