
P R O T O K Ó Ł NR 1/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 1 grudnia 2010 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek.  
4. WyraŜenie zgody na przesunięcie środków na zimowe utrzymanie dróg.  
5. Uzgodnienie przebiegu kanalizacji wod-kan w przedłuŜeniu ul. 

Opoczyńskiej. 
     6.  Sprawy róŜne. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1230 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Zatwierdzenie harmonogramu pracy aptek.  
Zarząd Powiatu zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące 
grudzień i styczeń 2011 roku, które stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu.  
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na przesunięcie środków na zimowe utrzymanie dróg. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu 
zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie przesunięć środków 
finansowych w budŜecie 2010 roku w dziale 600: 

1. do § 6060 z § 6050 z zadania pn. ”Poprawa bezpieczeństwa drogowego w 
centrum sadowniczym województwa łódzkiego – przebudowa drogi 
powiatowej Zawady-Biała Rawska” kwoty 12.000 zł. Kwota ta jest 
niezbędna na zakup 2 komputerów ( laptopa i stacjonarnego) dla potrzeb 
Zarządu Dróg Powiatowych. 

2. do § 4300 z § 6050 z zdania jw. kwoty 18.000 zł., z zadania pn.” Remont 
drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski – do drogi woj. Nr 707) 
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kwoty 48.851 zł. z § 4390 kwoty 20.000 zł, z § 4010 kwoty 50.000 zł. 
PowyŜsze środki niezbędne są na zwiększone koszty zimowego 
utrzymania dróg powiatowych.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dokonanie powyŜszych przesunięć w budŜecie 
2010 roku.  
 
Ad. 5 Uzgodnienie przebiegu kanalizacji wod-kan w przedłuŜeniu ul. 
Opoczyńskiej. 
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. ul. Słowackiego 96-200 Rawa 
Mazowiecka zwróciły się z prośbą o uzgodnienie umieszczenia odcinka sieci 
wodociągowej w planowanym przedłuŜeniu ul. Opoczyńskiej, w ramach: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Rawa Mazowiecka 
–Faza I „.  
Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinie do powyŜszego uzgodnienia.  
Kolejno Pani Dyrektor Killman przedstawiała wnioski : „ EL-IN” Tomasz Wach 
i Wspólnicy Sp. jawna ul. Kościuszki 8 Skierniewice dotyczący uzgodnienia 
lokalizacji kablowego przyłącza energetycznego w pasie drogi powiatowej nr 
4110E w m. Dziurdzioły do działki nr ewidencyjny 30.  
Zarząd Powiatu wydał pozytywną opinie do powyŜszego uzgodnienia.  
Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi ul. Rewolucji 1905 r. zwrócił się z prośbą 
o uzgodnienie lokalizacji linii kablowej SN-15kV w pasie drogi powiatowej ul. 
Targowej w Rawie Mazowieckiej. 
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację. 
Firma „Hadar” Jerzy Dubiec ul. Obywatelska 84, 93-562 Łódź równieŜ zwróciła 
się z prośbą o uzgodnienie lokalizacji i uŜyczenie działki pod budowę przyłącza 
energetycznego niskiego napięcia w ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej do 
działki nr ewidencyjny 11/2.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację.  
Następnie Pan Grzegorz Chinowski zamieszkały Pukinin działający na zlecenie 
inwestora Antoniego Kalinowskiego zamieszkałego śelazna 31/28 zwrócił się z 
wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji kablowego przyłącza 
elektroenergetycznego YAKXS w pasie drogi powiatowej nr 4105E Rosocha-
Zuski w miejscowości Rosławowie do działki nr ewidencyjny 195.  
Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację.  
 
Ad. 6 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień  
9.12.2010 r. na godzinę 1300, oraz Sesji Rady Powiatu na dzień 10.12.2010 r. na 
godz. 930.  
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – 
Józef Matysiak dokonał o godzinie 1330 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
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W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu. 
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ............................................. 

 
 


