
P R O T O K Ó Ł NR 90/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 sierpnia 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, 
Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Katarzyna Zagajewska - Z-ca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury, Halina Bartkowicz –Błażejewska - Dyrektor Powiatowego 
Centrum  Pomocy Rodzinie.                 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji kabla  światłowodowego 
      w pasie drogi powiatowej 4105E w miejscowości Przewodowice.  
3. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji napowietrznej linii światłowodowej 
      w pasie drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły.   
4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego linii światłowodowej w pasie 

drogi powiatowej 4129E Kaleń – Lubania oraz  4128E Olszowa Wola – 
Błędów. 

5. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w konkursie 
ofert na wsparcie realizacji zadania dotyczącego działań mających na celu 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 

7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1500 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji kabla  światłowodowego w pasie drogi 
powiatowej 4105E Rossocha – Zuski w miejscowości Przewodowice.  
Inwestycja obejmuje wykonanie linii kablowej wykonanej doziemnie – rozkopem 
w  maksymalnym zbliżeniu do granicy pasa drogowego (łączna długość 70 m). 
Jest to kolejny etap realizacji programu Polska Cyfrowa. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację kabla  światłowodowego. 

Ad. 3 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji napowietrznej linii światłowodowej 
w pasie drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły   w 
następujących lokalizacjach: 

• dz. nr ew. 269/1 obręb Boguszyce Małe; 



• dz. nr ew. 809 obręb Boguszyce; 
• dz. nr ew. 206/1 obręb nr 8 m. Rawa Mazowiecka 

 
Inwestycja obejmuje wykonanie linii napowietrznej na istniejącej infrastrukturze 
PGE (łączna długość 508 m). Jest to kolejny etap realizacji programu Polska 
Cyfrowa. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację napowietrznej linii 
światłowodowej. 
 
Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego linii światłowodowej w pasie 
drogi powiatowej 4129E Kaleń – Lubania oraz  4128E Olszowa Wola – Błędów 
w następujących lokalizacjach: 

• dz. nr ew. 166 obręb Lubania (4129E); 
• dz. nr ew. 10 obręb Lubania (4128E) 

 
Inwestycja obejmuje wykonanie linii napowietrznej na istniejącej infrastrukturze 
PGE (łączna długość 178 m) oraz rurociągu światłowodowego wykonanego 
doziemnie – rozkopem w  maksymalnym zbliżeniu do granicy pasa drogowego 
(łączna długość 60 m). Jest to kolejny etap realizacji programu Polska Cyfrowa. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację linii  światłowodowej. 

 
Ad. 5 Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w konkursie ofert na 
wsparcie realizacji zadania dotyczącego działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w przedmiotowej kwestii. 
Uchwała nr 242/2020 stanowi złącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w sprawie zmiany 
planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 243/2020 w sprawie zmiany w budżecie 
powiatu oraz uchwałę nr 244/2020 w sprawie zmiany planów finansowych 
budżetu Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Przedmiotowe uchwały stanową 
złącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
 
Ad. 7 Sprawy różne. 
W tym punkcie została przedłożona pisemna informacja z rozliczenia zimowego 
utrzymania dróg 2019/2020.  
Również w sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na 
dzień 18 sierpnia br. godzina 1400.   
 
Ad.8 Zamknięcie posiedzenia. 



Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1600 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   ............................................... 
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