
P R O T O K Ó Ł NR 124/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 11 kwietnia 2017 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, Małgorzata Killman – Dyrektor 

Wydziału Infrastruktury, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Piotr Irla – Dyrektor Wydziału 

Środowiska, Architektury i Budownictwa, Krzysztof Gawot – Kierownik 

Oddziału Zarządzania Kryzysowego.  

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3.Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w działce nr 

ewidencyjny 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiących pas drogowy 

drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków) w miejscowości Nowy 

Chodnów.  

4. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęciu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, 

Łowickiej oraz Krakowskiej.  

5. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęciu uchwały o 

przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka , obszar położony przy ul. Solidarności.  

6.  Przedstawienie oceny bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 

powiecie rawskim za rok 2016.  

7. Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 

30 tyś. Euro na sporządzenie studium wykonalności do projektu pn. „Budowa 

Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez 

powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” w ramach Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego.  

8. Stanowisko w sprawie wniosku RAWIK o uzgodnienie posadowienia 

urządzeń podczyszczających wody deszczowe na działce nr 308/27 położonej 

przy ul. Targowej będącej własnością Powiatu Rawskiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2017 rok.  

10.  Sprawy różne.                                                                                                             

11. Zamknięcie posiedzenia. 



 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał 

Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, 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 również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej SN w działce nr 

ewidencyjny 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiących pas drogowy drogi 

powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków) w miejscowości Nowy 

Chodnów.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację projektowanej linii kablowej 

SN w działce nr ewidencyjny 37/1 w obrębie Nowy Chodnów stanowiących pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – (Wilków) w miejscowości 

Nowy Chodnów.  Inwestor PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie Oddział Łódź 

– Teren ul. Tuwima 58.  

 

Ad. 4 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęciu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej 

oraz Krakowskiej.  

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska, Architektury  i Budownictwa 

poinformował o zawiadomieniu Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o 

podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, w  obszarach położonych w rejonie ulic: 

Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem. 

 

Ad. 5 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęciu uchwały 

o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka , obszar położony przy ul. Solidarności.  

Zarząd Powiatu Rawskiego przyjął do wiadomości zawiadomienie  

o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka , obszaru położonego przy ul. Solidarności.  

 

 

Ad. 6 Przedstawienie oceny bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 

powiecie rawskim za rok 2016.  



W tym punkcie nastąpiło rozdanie materiałów, omówienie tego punktu nastąpi 

na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.  

 

 

Ad. 7 Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

powyżej 30 tyś. Euro na sporządzenie studium wykonalności do projektu pn. 

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 

przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” w ramach Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego.  

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury zgodnie z powyższym.  

 

Ad. 8 Stanowisko w sprawie wniosku RAWIK o uzgodnienie posadowienia 

urządzeń podczyszczających wody deszczowe na działce nr 308/27 położonej 

przy ul. Targowej będącej własnością Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, iż wykonanie prac związanych z 

utwardzeniem i okrawężnikowaniem planowanej drogi serwisowej (dojazdowej) 

do zespołu separatora i osadnika (urządzeń podczyszczających wody 

deszczowe), na nieruchomościach  stanowiących własność Powiatu Rawskiego 

położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Targowej, oznaczonych w 

ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 4 jako działka nr 308/28, 308/27, 

będzie możliwe po wykonaniu czynności prawnych związanych z 

uregulowaniem praw własności do gruntu pod projektowaną drogę serwisową i 

urządzenia do podczyszczania wód deszczowych. Warunkami koniecznymi do 

uzgodnienia są: 

- zmiana trasy projektowanej drogi serwisowej zgodnie z rysunkiem 

przedstawionym na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do 

protokołu; 

- wydzielenie z działki nr 308/27 terenu przeznaczonego pod drogę (obszar nr 1 

na załączniku); 

- wykupienie gruntu zajętego pod drogę (dz. nr 308/28 i część dz. nr 308/27) , 

która będzie droga ogólnodostępną i docelowo przeznaczoną w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka, na cel 

publiczny – drogę; 

- wydzielenie i wykupienie gruntu zajętego pod projektowane urządzenia do 

podczyszczania wód deszczowych wraz z placem manewrowym ( obszar nr 2 na 

załączniku).  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w powyższej kwestii. Uchwała nr 305/2017 

stanowi złącznik nr 3 do protokołu. 

  

Ad. 10 Sprawy różne. 



W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 18.04.2017 

rok godzina 1400.  

 

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 

i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta  

Rawski – Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1500 zamknięcia 

posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

 

W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządziła: Kinga Kacprzak 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta  ............................................. 

 

Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 

 

Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


