
Rawa Mazowiecka, dnia 10.02.2009 r. 
 

R. 0041/28/2008 
   

                                                       Pan/Pani  ……………………………………. 

                                                                         ........................................................ 

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.) uprzejmie 
zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Rawskiego  zwołaną  na dzień 
20 lutego 2009 roku na godzinę 1000 w sali konferencyjnej (I piętro) Miejskiego Domu 
Kultury  w Rawie Mazowieckiej.  
 
Proponuję  następujący  porządek obrad; 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – 

Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 

Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zdań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/141/2008 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego 
z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy 
z dnia 24v kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2009.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście 
Rawskiemu. 

10. Przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2008 r. 

11. Wypracowanie planu pracy Rady Powiatu na rok bieŜący. 
12. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
13. Interpelacje Radnych. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. 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 
             (-) Teresa Pietrzak  


