
 
Rawa Mazowiecka, dnia 20.04.2015 r. 

 
 
R. 0002.6.2015.TG 
                                                 

Zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Rawskiego zwołaną na dzień 29 kwietnia 
2015 roku 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 protokołu z poprzedniej V sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2015 – 2025. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 

10.  Podjęcie 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 2015 r. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX/250/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, 
użytkowanie oraz użyczenie. 

13.  Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2014 rok. 

14.  Przedstawienie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacji dotyczącej realizacji zadań z 
zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykaz potrzeb. 

15.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 



16.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2014 roku. 

17.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej w 2014 roku. 

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

19.  Interpelacje Radnych. 
20.  Sprawy różne i wolne wnioski. 
21.  Zamknięcie obrad. 

         Z   poważaniem 
        Maria Charążka 

 


