
P R O T O K Ó Ł NR 181/2018 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego 

w dniu 20 marca 2018 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, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu,  Andrzej Latek  – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury. Posiedzeniu przewodniczył Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1.Otwarcie posiedzenia. 
2.  Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej SN w działkach o 
numerach ewidencyjnych 194/1 i 313/2 w obrębie Brzozówka, stanowiącej pas 
drogowy drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew.   
3. Wyrażenie opinii w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych.  
4. Informacja o wysokości kwot niezbędnych do dokonania podwyżek płac 
pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych.  
5. Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na 03-
09 2018 roku. 
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSCEZ i U o wyrażenie zgody na otwarcie 
nowego kierunku kształcenia w szkole branżowej I stopnia- elektromechanik 
pojazdów samochodowych. 
7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie zgody 
na wydzierżawienie pomieszczeń w internacie. 
8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 
9. Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 

     10. Sprawy różne.                                                                                                             
     11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1400 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci energetycznej SN w 
działkach o numerach ewidencyjnych 194/1 i 313/2 w obrębie Brzozówka, 
stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew.   
 Zarząd Powiatu odmówił zezwolenia na lokalizację z uwagi na fakt, że odcinek 
drogi, który został objęty planowaną inwestycją, w 2017 roku został 



przebudowany. Jakakolwiek ingerencja w pasie drogowym w przedmiotowej 
lokalizacji oznaczałaby  bowiem  utratę gwarancji udzielonej przez wykonawcę.    
 
Ad. 3 Wyrażenie opinii w trybie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 
zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 

- 245 w obrębie Trębaczew- 1,6 km (pow. 0,9 ha); 

- 246 w obrębie Trębaczew- 0,23 km (pow. 0,12 ha); 

- 272 w obrębie Trębaczew- 1,32 km (pow. 1,24 ha) 

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Sadkowice, w 
sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągu drogowego usytuowanego 
na terenie gminy Sadkowice, na w/w działkach. 

Ad. 4 Informacja o wysokości kwot niezbędnych do dokonania podwyżek płac 
pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych.  
W nawiązaniu do powyższego Zarząd Powiatu podjął decyzje o przyznaniu 
dodatkowych środków. Przyznane środki zabezpieczą jedynie regulacje płac w 
wysokości wynikającej z przepisów zawartych w (Rozporządzeniu  Rady 
Ministrów z dnia 18 marca  2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych Dz.U.2014.1786. tj. z dnia 2014.12.11),  w związku ze zmianą 
wysokości minimalnego miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego 
dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę               
( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 
Dz.U.2017.1621),  a więc: 
 - kategoria zaszeregowania zgodna z aktualnie zajmowanym stanowiskiem; 
 - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości minimalnej kwoty w danej kategorii 
zaszeregowania (w przypadku gdy aktualne wynagrodzenie zasadnicze 
pracownika jest wyższe, pozostaje ono na poziomie dotychczasowym); 
- pozostałe składniki wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
aktualnie obowiązującymi w jednostce regulaminem wynagradzania.  
Ponadto po analizie obowiązujących w jednostkach oświatowych regulaminów 
wynagradzania pracowników niepedagogicznych, Zarząd Powiatu zwraca 
uwagę na konieczność jak najszybszego dostosowania jego uregulowań do 
aktualnie obowiązujących przepisów.   
 
Ad. 5 Dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na 
03-09 2018 roku. 



Zarząd Powiatu zaproponował aby wysokość dodatków motywacyjnych na 
okres marzec – wrzesień 2018 roku, została utrzymana na dotychczasowym 
poziomie.  
 
Ad. 6 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSCEZ i U o wyrażenie zgody na 
otwarcie nowego kierunku kształcenia w szkole branżowej I stopnia- 
elektromechanik pojazdów samochodowych. 
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie 
zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w internacie. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń w internacie. 
 
Ad. 8 Uchwała w sprawie zmiany budżetu. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. 
Uchwała Nr 426/2018 stanowi złącznik nr 2 do protokołu.  
 
Ad. 9 Uchwała w sprawie zmiany planu finansowego. 
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu 
Powiatu Rawskiego na 2018 rok. Uchwała Nr 427/2018 stanowi złącznik nr 3 
do protokołu.  
 
Ad. 10 Sprawy różne. 
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 27.03.2018 
roku godzina 1300.  
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta  
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1600 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu. 
 
 
 
W załączeniu: 

      - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 
Sporządził: Kinga Kacprzak 
 
 
 
 



Zarząd Powiatu: 
 
Józef Matysiak   Starosta Rawski  ............................................. 
 
Jacek  Otulak           Wicestarosta  ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu           ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu  ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu  ........................................... 
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