
Rawa Mazowiecka, dnia 04.12.2011 r. 
 

 
R. 0002.11.2011.SK 
                                               Pani/Pan  ............................................................ 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  zapraszam 
 na XI  sesję Rady Powiatu Rawskiego zwołaną na dzień 16 grudnia 2011 roku 
na godzinę 1000 w sali widowiskowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy 
Placu  Wolności 1.  
  
Proponuję  następujący  porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2011-2023. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają z końcem 2011 r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie poręczenia 
kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 lutego 2011 roku dotyczącej wysokości opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze powiatu rawskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: zachowania Polski jako kraju wolnego 
od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Powiatowego programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2012-2017”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie rawskim na lata 
2012-2017”.   

12. Przyjęcie sprawozdań z realizacji: ”Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego 
za lata 2009-2010” i „Planu gospodarki odpadami dla powiatu  rawskiego za lata 
2009-2010”. 

13. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z wizytacji placówek 
oświatowych i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat rawski. 

14. Informacja w sprawie realizacji wspólnej z Miastem Rawa Mazowiecka inwestycji 
pn. „Budowa krytej pływalni wraz z lodowiskiem”. 

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

16. Interpelacje radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad. 
 
Podstawa prawna do zwolnienia od pracy: 

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
 /Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592  z późń. zm./. 

                                                                                       Z   powaŜaniem. 
       Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
        (-) Maria CharąŜka  

 


