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R. 0002.24.2020.PWF 

  
 

Zapraszam na XXIV sesję Rady Powiatu Rawskiego zwołaną na dzień  

6 listopada 2020 r. na godzinę 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Wolności 1, z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020-2035; 

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 2020 r.; 

5. 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; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu 

drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, na rok 2021; 
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9. Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych oświadczeniach 

majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych; 

10. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 

11. Wnioski i oświadczenia Radnych; 

12. Sprawy różne; 

13. Zamknięcie obrad. 
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