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Rawa Mazowiecka, dnia 23.10.2018 r. 

 

R. 0002.42.2018.TG 
 

  Zapraszam na XLII sesję Rady Powiatu Rawskiego zwołaną na dzień  
30 października 2018 r. na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Wolności 1, z następującym porządkiem obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Przyjęcie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołów z XLI sesji Rady Powiatu Rawskiego; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2018; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu 

Rawskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie 
Mazowieckiej; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/228/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/229/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego 
rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art.  
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42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań  
w 2018 r.; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130 a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo  
o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 
usunięcia; 

13. Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych;  

14. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym; 

15. Interpelacje i zapytania Radnych; 
16. Sprawy różne i wolne wnioski; 
17. Zamknięcie obrad. 
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