
P R O T O K Ó Ł NR 130/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 29 maja 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, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału infrastruktury, Stefan 

Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia w 

działkach nr ew. 307/3, 307/4,207/10 w obrębie Annosław, stanowiącej pas 

drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski. Inwestycja stanowi 

kolejny etap planu gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME Polska). 

   4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego NN w działce 

nr ew.480/2 w obrębie Jeżów, stanowiącej pas kolei wąskotorowej. Przyłącze 

zostało zaprojektowane dla zasilania obiektów kolejowych – stacja Jeżów.   

   5. Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego NN w działce 

nr ew.480/2 w obrębie Jeżów, stanowiącej pas kolei wąskotorowej do działki 

nr ew.500/3 w Jeżowie ul. Kolejowa.  

6. Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 

30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na weryfikację operatów 

technicznych i aktualizacje baz EGiB, BDOT500 .     

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego.  

8. Sprawy różne.                                                                                                 

   9.Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1030 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 również 

uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia 

w działkach nr ew. 307/3, 307/4,207/10 w obrębie Annosław, stanowiącej pas 



drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski. Inwestycja stanowi 

kolejny etap planu gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME Polska). 

Zarząd Powiatu uzgodnił lokalizację projektowanej sieci gazowej średniego 

ciśnienia w działkach nr ew. 307/3, 307/4,207/10 w obrębie Annosław, 

stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski. 

Inwestycja stanowi kolejny etap planu gazyfikacji powiatu rawskiego (SIME 

Polska). 

 

Ad. 4 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego NN w 

działce nr ew.480/2 w obrębie Jeżów, stanowiącej pas kolei wąskotorowej. 

Przyłącze zostało zaprojektowane dla zasilania obiektów kolejowych – stacja 

Jeżów.   

W tym punkcie Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację 

projektowanego przyłącza kablowego NN w działce nr ew. 480/2 położonej w 

obrębie Jeżów, stanowiącej pas kolei wąskotorowej. Powyższe przyłącze zostało 

zaprojektowane dla zasilania obiektów kolejowych – stacja Jeżów.   

 

Ad. 5 Uzgodnienie lokalizacji projektowanego przyłącza kablowego NN w 

działce nr ew.480/2 w obrębie Jeżów, stanowiącej pas kolei wąskotorowej do 

działki nr ew.500/3 w Jeżowie ul. Kolejowa.  

Zarząd Powiatu pozytywnie uzgodnił lokalizację przyłącza kablowego zgodnie z 

powyższym.  

Ad. 6 Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

poniżej 30 tyś euro z zakresu administracji rządowej na weryfikację operatów 

technicznych i aktualizacje baz EGiB, BDOT500 .    

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie  procedury.  

 

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 

Powiatu Rawskiego na 2017 rok. Uchwała Nr 315/2017 stanowi załącznik nr 2 

do protokołu.  

 

 Ad. 8 Sprawy różne.  

 W  sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 06.06.2017   

rok godzina 1400.  

 

Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i 

braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  Rawski 

– Józef Matysiak dokonał o godzinie 1130 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  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


