
 
Rawa Mazowiecka, dnia 17.09.2013 r. 

 
 
R. 0002.29.2013.TG 
                                                 

Pani/Pan…………………………………….. 
 
 
 
Zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Rawskiego zwołaną na dzień 27 września  

2013 roku na godzinę 900 w sali sesyjnej 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 protokołu z poprzedniej  XXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. 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 2013 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2013-2025. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego  

Nr XXXII/206/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ  
w Rawie Mazowieckiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Powiatu Rawskiego  
z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę 
zaciągniętych wcześniej kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 27.07.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 

13. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii o zagrożeniu afrykańskim pomorem 
świń. 

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

15. Interpelacje radnych. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad. 
 

          Z   poważaniem 
 


