
__________________________________________________________________________________________ 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 

96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Wolności 1, tel./ fax 46 814 46 31, www.powiatrawski.pl,  
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl 

 

Przewodnicząca  

Rady Powiatu Rawskiego 
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Rawa Mazowiecka, dnia 24.01.2023 r. 

 

R. 0002.55.2023 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zapraszam na LV sesję Rady Powiatu 

Rawskiego zwołaną na dzień 31 stycznia 2023 r. na godzinę 1000 w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Placu  Wolności 1, 

z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2023; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2023-2037; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/310/2022 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2022 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród ze specjalnego funduszu nagród; 

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

powiat rawski za 2022 rok; 
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7. Przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku; 

8. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 

9. Wnioski i oświadczenia Radnych; 

10. Sprawy różne; 

11. Zamknięcie obrad.   

           

 

 

                             Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 

 

  (-) Maria Charążka 
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