
P R O T O K Ó Ł NR 94/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 08 września 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: Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Katarzyna 
Zagajewska - Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury.      

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Informacja o zaliczeniu starego przebiegu DW 707 do kategorii drogi 

powiatowej z dniem 02.09.2020 roku. 
3. Opinia w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 4112E. 
4. Remont w ciągu  powiatowej 1316E Pod Borem- Raducz w m. Wilkowice 

na długości 100mb. 
5. Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania operatu szacunkowego wartości 

działki nr 450/1 o pow. 160m2, położonej w Rawie Mazowieckiej , Obręb 
4, ul . Konstytucji 3 Maja w związku z postępowaniem odszkodowawczym 
za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych ( art. 98 
ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Informacja o zaliczeniu starego przebiegu DW 707 do kategorii drogi 
powiatowej z dniem 02.09.2020 roku. 
Zarząd Powiatu przyjął informację o zaliczeniu starego przebiegu DW 707 do 
kategorii drogi powiatowej z dniem 02.09.2020 roku. 
 
 
Ad. 3 Opinia w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 4112E.  
Zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 
drogi do kategorii dogi gminnej.  Uchwała Nr 250/2020 stanowi złącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Ad. 4 Remont w ciągu  powiatowej 1316E Pod Borem- Raducz w miejscowości 
Wilkowice na długości 100mb. 
W tym punkcie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie postępowania. 



Polegającym na wykonaniu nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej 
1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice na długości 100mb, gr. 5cm, 
szer. 4,00 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni. 
 
Ad. 5 Wyrażenie zgody na zlecenie wykonania operatu szacunkowego wartości 
działki nr 450/1 o pow. 160m2, położonej w Rawie Mazowieckiej , Obręb 4, ul . 
Konstytucji 3 Maja w związku z postępowaniem odszkodowawczym za grunty 
przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych ( art. 98 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami). 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę zgodnie z powyższym.  
 
Ad. 6 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień 
15.09.2020 roku godzina 1400.  
 
Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządził: Paulina Bujak 
 

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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