
P R O T O K Ó Ł NR 106/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 30 listopada 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, 
Tomasz Góraj - Sekretarz Powiatu, Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu, Katarzyna  
Zagajewska – Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej nN   w pasie 

drogi  powiatowej  4128E Olszowa Wola – (Błędów)     w m. Lubania. 
3.  Pismo  mieszkańców m. Głuchówek z prośbą o wyrażenie zgody o 

wnioskowanie do Gminy Rawa Mazowiecka o wznowienie granic 
działek ew. nr 72/1 i 101 przy drodze powiatowej 4116E w m.  
Głuchówek.  

4. Odpowiedź z Zarządu Województwa Łódzkiego na wniosek Zarządu 
Powiatu.  

5. Rozpatrzenie wniosku Firmy AGLET Sp.  z o.o.  z Warszawy w sprawie 
wyrażenia zgody na zmianę terminu wykonania zadania pn.”Remont 
drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem – Raducz w m. Wilkowice”.  

6. Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2021 rok, oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-
2026.  

7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta - 
Józef Matysiak  witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Uzgodnienie w zakresie lokalizacji linii kablowej nN   w pasie 
drogi  powiatowej  4128E Olszowa Wola – (Błędów)     w m. Lubania. 
Planowana długość urządzeń w pasie drogi powiatowej to około 500,00 m. 
Urządzenie zaplanowano umieścić metodą rozkopu otwartego z zastosowaniem 
rury osłonowej. Głębokość posadowienia urządzenia - 1,9 m.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację linii kablowej nN   w pasie 
drogi  powiatowej  4128E Olszowa Wola – (Błędów)     w miejscowości Luba 

 



Ad. 3 Pismo  mieszkańców m. Głuchówek z prośbą o wyrażenie zgody o 
wnioskowanie do Gminy Rawa Mazowiecka o wznowienie granic działek ew. 
nr 72/1 i 101 przy drodze powiatowej 4116E w m. Głuchówek.  
W związku z pismem  mieszkańców miejscowości  Głuchówek w którym 
zwracają się z prośbą o wyrażenie zgody o wnioskowanie do Gminy Rawa 
Mazowiecka o wznowienie granic działek ew. nr 72/1 i 101 przy drodze 
powiatowej 4116E w miejscowości  Głuchówek. Zarząd Powiatu wyraził zgodę 
na złożenie do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka wniosku o wznowienie granic 
działek ewidencyjnych  o nr 72/1 i 101. 
 
Ad. 4 Odpowiedź z Zarządu Województwa Łódzkiego na wniosek Zarządu 
Powiatu.  
Zarząd Powiatu zapoznał się z przedmiotową odpowiedzią. Odpowiedz stanowi 
złącznik do protokołu.  

Ad. 5 Rozpatrzenie wniosku Firmy AGLET Sp.  z o.o.  z Warszawy w sprawie 
wyrażenia zgody na zmianę terminu wykonania zadania pn.”Remont drogi 
powiatowej nr 1316E Pod Borem – Raducz w m. Wilkowice”.  
W dniu 30 listopada 2020 r. minął termin na zakończenie robót. Jednocześnie 
30.11.2020 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy z prośbą o przesunięcie terminu 
wykonania robót  do dnia 22 grudnia 2020 r. Jako powód podano obecną 
sytuację epidemiologiczną.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania 
przedmiotowego zamówienia do dnia 10.12.2020 roku.  

 

Ad. 6 Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2021 rok.  

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do budżetu na 2021 rok.  
 
Ad. 7 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia zarządu na dzień                        
08 grudnia br. godzina 1400.   
 
Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec  braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1500 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:

