
P R O T O K Ó Ł  NR  LV/2023 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2023 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 1015 

otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości oświadczyła,  
iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji.  

Do porządku obrad LV sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni otrzymali  
w ustawowym terminie wniosek zgłosił Zarząd Powiatu Rawskiego proponując 
wprowadzenie punktów: 
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej jako punkt 5; 
- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej  
w Rawie Mazowieckiej jako punkt 6;  
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne 
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w roku 2023 w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski jako punkt 7.  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany  
oraz porządek obrad. 

 
Następnie przystąpiono do realizacji porządku: 

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; 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-
wychowawczej w Rawie Mazowieckiej; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 
2023 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku; 

11. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
12. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
13. Sprawy różne; 
14. Zamknięcie obrad.         

         
Ad. 2 W tym punkcie Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu roku 2023. 
 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
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W dziale 600 – transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport 
zbiorowy na podstawie umowy nr 47/FRPA/2023 z dnia 08.12.2022 roku 
o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokonuje 
się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 934 229 zł. 
Kwotę wkładu własnego w realizację zadnia zabezpiecza się środkami 
z rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów i wydatków bieżących w wysokości 359 187 zł. Środki dotyczą 
projektu "Akademia dodatkowych umiejętności" (umowa nr RPLD.11.03.01-
10.0044/21-00) realizowanego przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 

W dziale 851 – ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu wydatków 
na zadanie „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
o kwotę 1 849 281 zł oraz zwiększenia planu na "Budowę pracowni 
rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św.  Ducha w Rawie Mazowieckiej" 
o kwotę 939 833 zł. Dodatkowo wprowadza się plan na nowe zadanie "Zakup 
aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" w wysokości 
150 000 zł w całości finansowane ze środków pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej otrzymanej z Gminy Biała Rawska na podstawie Uchwały Nr 
LX/445/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku oraz umowy zawartej na jej 
podstawie. 

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 
podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-
I.6020.36.5.2023.JC z dnia 10.01.2023 roku dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów o kwotę 193 955 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy 
otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
pracowników Powiatowego urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 

W powyższym dziale w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków 
związanych z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO” (umowa Nr 
RPLD.09.02.01-10-A014/19-00) w łącznej kwocie 3 046 961 zł. 

Przychody, Rozchody 2023 roku 
W związku ze zwiększeniem o kwotę 2 789 114 zł planowanego deficytu 

dokonuje się zwiększenia o kwotę 963 170 zł przychodów z tytułu nadwyżki 
z lat ubiegłych oraz o kwotę 1 825 944 zł przychodów z tytułu wolnych 
środków. 

Dotacje planowane do udzielenia w roku 2023 z budżetu podmiotom 
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 
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Zwiększenia: 
215 929 zł Gmina Miejska Biała Rawska, 
50 023 zł Gmina Regnów, 
362 779 zł Gmina Rawa Mazowiecka 
90 000 zł Miasto Rawa Mazowiecka, 
541 274 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
1 102 181 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję". 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku 
Zwiększenia: 
1 849 281 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
939 833 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św.  

Ducha w Rawie Mazowieckiej", 
150 000 zł "Zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej". 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
3 046 961 zł  „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-

00 - wydatek bieżący, 
359 187 zł "Akademia dodatkowych umiejętności" umowa nr 

RPLD.11.03.01-10-0044/21-00 – wydatek bieżący. 
Pozytywną opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska. 

      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/316/2023 
w sprawie zmian budżetu roku 2023. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 - 2037.  
 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu: 
Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2023, które 

obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 4 684 425 zł, 
w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 534 425 zł, 
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- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150 000 zł. 
Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia  planu 

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4 534 425 zł. 
Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia dotacji na 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  w kwocie 
150 000 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 7 473 539 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 534 425 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 939 114 zł. 
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 

budżetu o kwotę 2 789 114 zł dokonuje się zwiększenia planowanych 
przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 963 170 zł oraz 
z tytułu wolnych środków o kwotę 1 825 944 zł. 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1634 ze zm). 

- wydatki bieżące: 
L.p.1.1.1.1 „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 
Lider Projektu: Powiat Rawski/PCPR Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2020 - 2023 
Całkowita wartość projektu 12 054 908 zł 
Wydatki bieżące - 11 917 008 zł, 
Wydatki majątkowe -  137 900 zł 
Rok 2023: 3 602 444 zł (zwiększenie o kwotę 3 046 961 zł) 
Źródła finansowania: 
Wkład własny powiatu 964 181 zł. 
Środki z budżetu UE 11 090 727 zł 
L.p.1.1.1.2 „Akademia dodatkowych umiejętności” umowa 

RPLD.11.03.01-10-0044/21-00, 
Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2022 - 2023 
Całkowita wartość projektu 477 911 zł 
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Rok 2023 –  463 490zł (zwiększenie o kwotę 359 187 zł), 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 55 227 zł  (w tym wkład własny powiatu 

30 363 zł) 
Środki z budżetu UE  422 684 zł 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 

wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 
L.p.1.3.2.1 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie 

Mazowieckiej. 
Okres realizacji: 2020-2023. 
Całkowita wartość 21 022 650 zł 
Rok 2023 – 4 788 486 zł - wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 

1 849 281 zł) 
L.p. 1.3.2.4 „Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej” Przedsięwzięcie jest realizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 

Okres realizacji: 2022-2023. 
Całkowita wartość 2 900 000 zł 
Rok 2023 – 2 508 083 zł - wydatki majątkowe (zwiększenie o kwotę 

939 833 zł). 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały 

z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych. 

 
Pozytywną opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska. 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/317/2023 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 
2023 - 2037. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 



 7 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
 

Zgodnie z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. 
zm.) Rada Powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki 
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej. 

Obowiązująca dotychczas Uchwała Nr XVIII/101/2016 z dnia 23 czerwca 
2016 r. Rady Powiatu Rawskiego z dnia 23 czerwca 2016r. 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 pieczy zastępczej 
zawierała regulacje, które po 7 latach doświadczeń w ich stosowaniu wymaga 
istotnych zmian mających na celu doprecyzowanie przesłanek, 
w szczególności zwiększenie adekwatności ustalanych opłat do faktycznych 
możliwości osoby zobowiązanej. 

W tej sytuacji należy na nowo uregulować warunki umorzenia w całości lub 
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 
raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej, uwzględniając zamiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej oraz wprowadzając m.in. rozszerzony katalog przesłanek 
umożliwiających odstąpienie od ustalenia opłaty. Uchwała uwzględnia 
sytuację dochodową i życiową osób zobowiązanych w myśl w/w ustawy i od 
tej sytuacji uzależnia zastosowanie ulg. 

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 

Pozytywną opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska. 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/318/2023 
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. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
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Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka  
w Rawie Mazowieckiej. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Brodowski- Dyrektor Domu Dziecka: 
Przedłożony projekt Statutu placówki został dostosowany do przepisów i założeń 
przyjętych przez ustawodawcę w zakresie zmniejszenia ilości wychowanków 
przebywających w obecnie istniejących placówkach instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, co wynika z art. 95 ust 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Dotychczasowe uregulowania w Statucie, przewidywały miejsca  
w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej dla 30 wychowanków. 
 

Pozytywną opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska. 
      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/319/2023 
w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 W tym punkcie Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia placówki 
opiekuńczo-wychowawczej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Brodowski- Dyrektor Domu Dziecka: 
W celu dostosowania funkcjonowania istniejącego Domu Dziecka w Rawie Maz. do 
obowiązujących przepisów zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn. 
zm.) istnieje konieczność zmniejszenia liczby wychowanków przebywających  
w jednej placówce do 14. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia opieki i wychowania dzieciom nad 
którymi bezpośredniej opieki nie mogą sprawować rodzice, Powiat Rawski dokonał 
wyodrębniania dwóch samodzielnych lokali   w budynku przy ul. Łowickiej 15,  
w których mogą funkcjonować dwie 14-osobowe placówki opiekuńczo–
wychowawcze typu socjalizacyjnego. Nowopowstała placówka będzie zapewniała 
wychowankom warunki bytowe zgodne z obowiązującymi standardami  
oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

Pozytywną opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska. 
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      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/320/2023  
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki 
doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, 
na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023 w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Grażyna Walewska Kierownik Oddziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
 

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zostało 
określone w art. 70a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1762; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 
1730). Organ prowadzący wyodrębnia w budżecie środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w 
wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Zgodnie z § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 
2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) organ 
prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy 
plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w 
porozumieniu z dyrektorami szkół ustala corocznie maksymalna kwotę 
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, 
uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz ustala formy i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

Pozytywną opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska. 
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      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/321/2023  
w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 
przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form  
i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023  
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 
 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 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. 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Grażyna Walewska Kierownik Oddziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
W związku z wszczętym w dniu 12 stycznia 2023 r. przez Wojewodę Łódzkiego 
postępowaniem w celu kontroli legalności 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, Rada Powiatu Rawskiego dokonała zmian w paragrafach 
budzących wątpliwości organu nadzoru tj. w paragrafie 4 oraz paragrafie 7. W 
paragrafie 4 warunki przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego zostały 
rozszerzone, doprecyzowane i nie stanowią katalogu otwartego. W paragrafie 7 
zmieniony został zapis ust. 3 dotyczący rozliczania godzin ponadwymiarowych i 
godzin doraźnych zastępstw oraz wykreślone zostały paragrafy 4 i 5. 
Zmiany do w/w uchwały zostały wprowadzone zgodnie z sugestią organu nadzoru 
tak, aby ich realizacja nie budziła wątpliwości w stosowaniu. 

 

      Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr LV/322/2023  
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/310/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
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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. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  

 

Ad. 9 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego 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. 
 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
powiat rawski za 2022 rok, które wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 W tym punkcie Rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Starosty 
Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku, które 
wraz z imiennym wykazem głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 11 Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej LIV sesji w dniu 29 

grudnia 2022 roku podjęła następujące uchwały: 
 

1. Uchwała nr LIV/305/2022 w sprawie zmian budżetu roku 2022; 
2. Uchwała nr LIV/306/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2022-2037; 
3. Uchwała nr LIV/307/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Rawskiego na 2023 rok; 
4. Uchwała nr LIV/308/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2023-2038; 
5. Uchwała nr LIV/309/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego; 
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6. Uchwała nr LIV/310/2022 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; 

7. Uchwała nr LIV/311/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd 
Powiatu Rawskiego; 

8. Uchwała nr LIV/312/2022 w sprawie przekazania skargi według 
właściwości; 

9. Uchwała nr LIV/313/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2023 rok; 

10. Uchwała nr LIV/314/2022 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 
2023 rok; 

11. Uchwała nr LIV/315/2022 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 
stałych Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2023 rok. 

 
Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ustawy o samorządzie 

powiatowym Wojewodzie Łódzkiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Łodzi celem stwierdzenia ich zgodności z obowiązującym prawem. 
 
Ad. 12 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Ad. 13 Sprawy różne. 
 
Ad. 14 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka- 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 11:05 dokonał zamknięcia 
obrad LV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://transmisjaobrad.info/videos/10338/lv-sesja-rady-powiatu-rawskiego-z-
dnia-31012023-r  
     
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
 

https://transmisjaobrad.info/videos/10338/lv-sesja-rady-powiatu-rawskiego-z-dnia-31012023-r
https://transmisjaobrad.info/videos/10338/lv-sesja-rady-powiatu-rawskiego-z-dnia-31012023-r

