
Uchwała 1/98 z dn.09.11.1998r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego. 
Uchwała 2/98 z dn.09.11.1998r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Uchwała 3/98 z dn.09.11.1998r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego  
 
Uchwałą 4/98 z dn.09.11.1998r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Rawskiego. 
 
Uchwała 5/98 z dn.09.11.1998r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu 
Rawskiego   
 
Uchwała 6/98 z dn.09.1.1998r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Rawskiego  
 
Uchwala 7/98 z dn.09.11.1998r. w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Rawskiego  
 
Uchwała 8/98 z dn.04.12.1998r. w sprawie powołania Komisji Statutowej  
 
 
Uchwała /IV/9/98 z dn29.12.1998r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Rawskiego 
Uchwała /IV/10/98 z dn.29.12.1998r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Rawskiego  
Uchwała IV/11/98  z dn.29.12.1998r. w sprawie wyboru etatowego członka Zarządu Powiatu 
Rawskiego 
 
Uchwała IV/12/98 z dn.2912.1998r. w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Rawskiego  
 
Uchwala IV/13/98 z dn.29.12.1998r.w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego  
 
Uchwała IV/14/98  z dn.29.12.1998r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
 
 
Uchwała V/15/99 z dn.05.01.1999 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Rawskiego. 
 
Uchwała V/16/99 z dn.05.01.1999  sprawie powołania Powiatu Rawskiego  
 
Uchwała V/17/99 z dn.05.01.1999 w sprawie powołania komisji rewizyjnej. 
 
Uchwała V/18/99 z dn.05.01.1999r.w sprawie powołania komisji budŜetu i finansów 
 
Uchwała V/19/99  dn.05.01.1999 w sprawie powołania komisji oświaty, kultury i sportu  
 
Uchwala V/21/99 z dn.05.01.1999r. w sprawie powołania komisji promocji i rozwoju 
gospodarczego  
 
Uchwała V/22/99 z dn.05.01.1999r. w sprawie powołania komisji komunikacji i transportu  
 
Uchwała V/23/99 z dn.05.01.1999r.w sprawie powołania komisji ochrony środowiska, 
rolnictwa, leśnictwa i gospodarki terenami 



Uchwala V/24/99 z dn.05.01.1999w sprawie powołania komisji zdrowia i opieki społecznej 
 
Uchwała V/25/99 z dn.05.01.1999 w sprawie ustalenia wysokości diet 
 
Uchwała VI/26/99 z dn.28.01.1999r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji promocji i 
rozwoju gospodarczego 
 
Uchwała VI/27/99 z dn.28.01.1999r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza 
komisji rewizyjnej 
 
Uchwała VI/28/99 z dn.28.01.1999r. w sprawi ustalenia wysokości opłaty za wydanie karty 
wędkarskiej 
 
Uchwała VI/29/99 z dn.28.01.1999r. w sprawie przystąpienia do Komitetu ZałoŜycielskiego 
Związków Powiatów Polskich 
 
Uchwała VI/30/99 z dn.28.01.1999r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich   
 
Uchwała VI/31/99 z dn.28.01.1999r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu samochodowego  
z tytułu wykorzystania samochodu prywatnego do celów słuŜbowych 
Uchwała VI/32/99 z dn.28.01.1999r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla 
Starosty Powiatu Rawskiego. 
 
Uchwała VI/33/99 z dn.05.03.1999r. w sprawie przejęcia od administracji rządowej do 
prowadzenia niektórych zadań paszportowych 
 
Uchwała VII/34/99  dn.05.03.1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.Marii Grzegorzewskiej w 
Rawie Maz.  
 
Uchwała VII/35/99 z dn.05.03.1999r. w spawie załoŜenia z dniem 01.09.1999r. publicznego 
Gimnazjum Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rawie Mazowieckiej 
 
Uchwała VII/36/99 z dn.05.03.199r. w sprawie nabycia gruntu połoŜonego na terenie miasta 
Rawa mazowiecka stanowiącego własność Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała VIII/37/99 z dn.30.03.1999r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Rawskiego  na 
1999 rok. 
 
Uchwała VIII/38/99 z dn.30.03.1999r. w sprawie bankowej obsługi budŜetu powiatu 
rawskiego. 
Uchwała IX/40/99 z dn.14.05.1999r. w sprawie likwidacji Specjalnej Szkoły Podstawowej w 
Białej Rawskiej  
 
Uchwałą IX/41/99 z dn.14.05.1999r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w 
Rawie Maz. 
Uchwałą IX/42/99 z dn.14.05.199r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/99 z dn.05.01.1999r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet. 



Uchwałą X/43/99 z dn.30.06.1999r. w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Rawskiego na rok 
1999 
 
Uchwała X/44/99 z dn.3006.1999r. w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursów na 
stanowiska dyrektorów szkół  innych placówek oświatowo-wychowawczych 
 
Uchwała X/45/99 z dn.30.06.1999r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady 
Społecznej SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała X/46/99 z dn.30.06.1999. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady 
Społecznej SP ZOZ. w Rawie Maz. 
 
Uchwałą XI/47/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie utworzenia Ośrodka Specjalnego w 
Komendzie PPSP w Rawie Maz. 
 
Uchwałą XI/48/99 Z dn.31.07.1999r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budŜetu 
powiatu , wprowadzenia zmian w wydatkach budŜetu powiatu oraz wprowadzenia do 
uchwały budŜetowej planów przychodów i wydatków środków specjalnych. 
 
Uchwała XI/49/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu  
 
 
Uchwała XII/50/99z dn.31.07.1999r. w sprawie zawarcia porozumienia z gmina Sadkowice i 
Regnów  na udział gmin w modernizacji drogi Lewin-Wólka Strońska 
 
 
 
Uchwała XI/51/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami 
Sadkowice i Regnów na udzia gmin w modernizacji dogi Lewin-Wólka Strońska. 
 
Uchwała XI/52/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie zawarcia porozumienia z miastem i gmina 
Biała Rawska na udział gminy w modernizacji dróg Teodozjów –Wólka Lesiewska i Biała-
Pągów- Rokszyce  
 
 
Uchwała XI/53/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami powiatu 
rawskiego na udział w finansowaniu zakupu gruntu pod rozbudowę szpitala w Rawie 
Mazowieckiej 
 
Uchwała XI/54/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie opinii o przebiegu dróg wspólnych dla 
powiatu : rawskiego i tomaszowskiego. 
 
Uchwała XI/55/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie opinii o przebiegu dróg wspólnych dla 
powiatu : rawskiego i Ŝyrardowskiego 
 
 
Uchwała XI/56/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie opinii o przebiegu wspólnych dróg dla 
powiatów: rawskiego i skierniewickiego. 
 
 



 
Uchwał XI/57/99 z dn.31.07.1999r. w sprawie wyraŜenia opinii o zmianie kategorii dróg 
 
Uchwała XI/58/99 z dn31.07.1999r. w sprawie zatwierdzenia Statutu SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej 
 
Uchwala XII/59/99 z dn.29.10.1999r. w sprawie procedury uchwalenia budŜetu powiatu 
 
Uchwała XII/60/99 z dn.29.10.1999r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
 
Uchwałą XII/61/99 z dn.29.10.199r. w sprawie przejęcia dotacji z Woj. Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
 
Uchwała XII/62/99 z dn.29.10.1999r. w sprawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady 
Powiatu do wykonywania czynności z zakresu stosunku pracy starosty Powiatu Rawskiego 
 
Uchwała XIV/63/99 z dn.29.10.99r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budŜetu 
powiatu na 1999r.  
 
Uchwała XIV/64/99 z dn.29.10.99r. w sprawie zwiększenia dochodów budŜetu powiatu , 
zmniejszenia, wydatków budŜetu powiatu oraz zmniejszenia przychodów z tytułu kredytu 
bankowego przeznaczonego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia 
dochodach powiatu na 1999r. 
 
 
Uchwała XIV/65/99 z dn.28.12.1999r. w sprawie utworzenia środków specjalnych ZSZ nr 1 
w Rawie Maz., ZSZ nr 1 w Białej Rawskiej, ZSR w Rawie Maz., SOSW i Domu Dziecka w 
Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała XIV/66/99 z dn.28.12.1999r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie 
dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania zleconego jednostkom nie 
zaliczonych do sektora finansów publicznych. 
 
Uchwała XIV/67/99 z dn.28.12.1999r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróŜy 
słuŜbowych Przewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Uchwała XIV/68/99 z dn.28.12.1999r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  
 
Uchwała XIV/69/99 z dn.28.12.1999r.w sprawie powołania powiatowego rzecznika 
konsumentów. 
 
Uchwała XIV/70/99 z dn.28.12.1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów 
i Gmin Dorzecza Bzury . 
 
Uchwała  XIV/71/2000  z dn.18.02.2000r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Rawskiego 
na 2000r. 
Uchwała XV/72/2000 z dn.18.02.2000r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Rawskiego  
 



Uchwała XV/73/2000 z dn.18.02.2000r. w sprawie wyraŜenia opinii o przebiegu dróg 
wojewódzkich przez obszar powiatu rawskiego. 
 
Uchwała XVI/74/2000  dn.31.03.2000r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budŜetu 
powiatu na 2000r. 
 
Uchwała XVI/75/2000 z dn.31.03.2000r. w sprawie upowaŜnienia Zarządu Powiatu 
Rawskiego do zawarcia porozumienia z miastem Rawa Mazowiecka w celu realizacji 
wspólnej inwestycji. 
 
Uchwała XVII/76/2000 z n.28.04.2000r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budŜetu za 1999r. 
 
Uchwała XVII/77/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie upowaŜnienia Zarządu powiatu do 
opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego do 2006r. 
 
Uchwała XVII/78/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie zwiększenia wydatków budŜetowych na 
2000r. oraz wprowadzenia do budŜetu przychodów. 
 
Uchwała XVII/79/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Rawskiego. 
 
Uchwała XVII/80/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała XVIII/81/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie wyraŜenia zgody na utworzenie 
Społecznej StraŜy Rybackiej Rawie Maz. Oraz uchwalenia Regulaminu Społecznej StraŜy 
Rybackiej w Rawie Maz.  
 
Uchwała XVII/82/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie upowaŜnienia Zarządu Powiatu do 
zawarcia  porozumienia z Komenda Wojewódzka Policji w łodzi określającego wzajemne 
obowiązki stron w zakresie rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała XVII/83/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie załoŜenia Liceum Technicznego o 
profilu usługowo-gospodarczym w ZSZ przy Zakładach Mięsnych w Rawie Maz. 
 
Uchwała XVII/84/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie załoŜenia Liceum Ogólnokształcącego w 
ZSZ nr 1 w Białej Rawskiej  
 
Uchwała XVII/85/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w 
drodze darowizny na rzecz miasta i gminy Biała Raska nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego 
Uchwała XVII/86/2000 z dn.28.04.2000r.  w sprawie przejęcia od Wojewody Łódzkiego 
zadań z zakresu administracji rządowej  
 
 
Uchwała XVII/87/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie przejęcia od Wojewody Łódzkiego 
zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez 
prawa do zasiłku. 
 



Uchwała XVIII/88/2000 z dn.30.06.2000r. w sprawie przyjęcia powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych  
 
Uchwała XVIII/89/2000 z dn.30.06.2000r. w sprawie zwiększenia przychodów i wydatków 
funduszy celowych, oraz zwiększenia przychodów i wydatków środków specjalnych. 
 
 
Uchwała XVIII/90/2010z dn.30.06.2000r. w sprawie wysokości dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
rade Powiatu rawskiego. 
 
 
 
 
Uchwała XVIII/91/2000 z dn.30.06.2000r.w sprawie zmiany uchwały nr IX/41/99 z 
dn.14.05.1999r. Rady powiatu rawskiego w sprawie powołania rady Społecznej przy SP ZOZ 
w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała XX/92/2000 z dn.30.08.2000r. w sprawie utworzenia Centrum edukacji Zawodowej 
i ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
 
  Uchwała XX/93/2000 z dn.30.06.2000r. w sprawie połączenia Centrum edukacji zawodowej 
i ustawicznej w Rawie Maz. Z Zespołem Szkół Zawodowych  nr 1 w Rawie mazowieckiej w 
Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 
 
 
Uchwała XX/94/2000 z dn.30.08.2000r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków 
budŜetowych zmian w planie dochodów i wydatków budŜetowych oraz zmian w planie 
finansowym funduszu celowego. 
 
Uchwała XX/95/2000 z dn.30.08.2000r. w sprawie zwiększenia wydatków budŜetowych na 
2000r. 
Uchwała XX/96/2000 z dn.30.08.2000r. w sprawie zwiększenia wydatków budŜetowych na 
2000 rok. 
Uchwała XX/97/2000 z dn.30.08.2000r. w sprawie porozumienia z gminą Sadkowice na 
udział gminy w modernizacji drogi powiatowej nr 38585 na odcinku Lipna- Kłopoczyn. 
 
Uchwała  XX/98/2000 z dn.30.08.2000r. o zmianie uchwały rady powiatu Rawskiego nr 
XVIII/85/2000 z dn.28.04.2000r. w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze 
darowizny na rzecz miasta i gminy Biała Rawska nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego oznaczonej nr601/140 pow.0,0392 ha na połoŜonej  Obr. Nr 3 miasta 
Białą Rawska przy ul. Zjednoczenia 9. 
Uchwała  XX/99/2000 z dn.30.08.2000r. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Rawskiego 
prawa uŜytkowania wieczystego przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej do 
nieruchomości o łącznym obszarze 0,1054 ha na którą składają się działki połoŜone w Obr. 
Nr  miasta Rawa mazowiecka ozn. nr ewid. I 482/15 o pow. 0,0856 ha( ujawniona w księdze 
wieczystej kw 13618 oraz 799/1 o w. 0,0198 na ujawniona w księdze wieczystej kw 8158. 
 
 



 
 
Uchwała XX/100/2000 z dn.30.08.2000r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/99 Rady 
Powiatu Rawskiego z dn.28.01.1999r. dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzenia dla  
Starosty Rawskiego. 
 
 
Uchwała XXI/101/2000 z dn.04.10.2000r. w sprawie  przyjęcia programu poprawy 
bezpieczeństwa dla powiatu rawskiego na lata 2001-2004. 
Uchwała XXI/102/2000 z dn.04.0.2000r.w sprawie zmian w planie wydatków budŜetowych 
na 2000r. oraz zmian w planie finansowym środka specjalnego 
  
 
Uchwała XXI/103/2000 z dn.04.10.2000r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
Uchwała XXI/104/2000 z dn.04.10.2000r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 
Uchwała XXII/105/2000 z dn.04.10.2000r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Rawskiego. 
 
Uchwała XXI/106/2000 z dn.04.10.2000r. w s prawie ustalenia zasad zbywania , 
wynajmowania lub wydzierŜawiania majątku trwałego przez SPZ OZ w Rawie Mazowieckiej 
 
Uchwała XXI/107/2000 z dn.04.10.2000r. w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu, 
lub przyjęcia darowizny aparatury lub sprzętu medycznego oraz określenia jego 
przeznaczenia i standardu. 
 
Uchwała XXI/108/2000 z dn.04.10.2000r. w sprawie przyjęcia planu zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki medycznej dla mieszkańców powiatu rawskiego w 2000 roku. 
 
Uchwała XXI/109/2010 z dn.0410.2000r. w sprawie przekształcenia SPZ ZOZ w Rawie 
mazowieckiej poprzez likwidację poradni ogólnej i poradni dla dzieci w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Regnowie. 
 
Uchwała XXI/110/2000z dn. 04.10.2000r. w sprawie ustalenia diet dla Radnych Powiatu 
Rawskiego. 
 
Uchwała XXII/111/2000 z dn.18.10.2000r.w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków 
budŜetowych oraz zmniejszenia przychodów tytułu kredytu bankowego przeznaczonego na 
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach powiatu  
 
Uchwała XXII/112/2000 z dn.18.10.2000r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
Uchwała XII/113/2000z dn.18.10.2000r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu  Rawskiego. 
 
Uchwała  XXII/114/2000 zdn.18.10.2000r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr 
przebiegu i wyznaczenia Wiceprzewodniczącego rady powiatu udzielającego polecenia 
wyjazdu słuŜbowego Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 
 



Uchwała XIII/115/2000 z dn.08.12.2000r. w sprawie zmniejszenia i zwiększenia dochodów i 
wydatków budŜetowych zmniejszenia przychodów z tytułu kredytu bankowego 
przeznaczonego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w odchodach  
powiatu oraz zwiększenia przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego. 
 
 
Uchwała XIII/116/2000 z dn.08.12.2000r. w sprawie bankowej obsługi budŜetu Powiatu 
Rawskiego. 
 
Uchwała XIII/117/2000 z dn.0812.2000r. w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie prawa 
majątkowych przysługujących Fabryce Narzędzi „Rafan” do nieruchomości połoŜonej w 
Rawie Mazowieckiej przy ul. Krakowskiej 
 
 
Uchwała XIII/118/2000 Z DN.08.12.2000R. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 
Powiatu rawskiego prawa własności nieruchomości o łącznym obszarze  0,01054 ha 
połoŜonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki na cele rozbudowy Komendy 
Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała XIII/119/2000z dn.08.12.2000r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora SPOSZ -WYC. im. Marii Grzegorzewskiej w Rawie Mazowieckiej  
powołania komisji konkursowej. 
 
Uchwała XIII/120/2000 z dn.08.12.2000r. w sprawie przekształcenia SP ZOZ poprzez 
likwidację poradni ogólnej i poradni dla dzieci w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Głuchowie 
w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Dańkowie i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sierzchowach. 
 
Uchwała XIII/121/2000  z dn.08.12.2000r.w sprawie zasad zbywania ,wynajmowania lub 
wydzierŜawienia majątku trwałego przez  SP ZZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała XIII/122/2000 z dn.08.12.2000r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości punktu w powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej 
 
Uchwała XIV/124/2000  z dn.29.12.2000r. w sprawie zmniejszenia i zwiększenia dochodów i 
wydatków budŜetowych ,zmniejszenia przychodów i zwiększenia rozchodów związanych z 
finansowaniem niedoboru , wprowadzenie zmian  w planie wydatków budŜetowych oraz 
zwiększenia przychodów , wydatków funduszu celowego i środka specjalnego 
 
Uchwała XXIV/125/2000  z dn.29.12.2000r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w 
Rawie Mazowieckiej. 
 
UchwałaXXIV.126/2000  z dn.29.12.2000r.w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu  w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
 
Uchwała XXIV/127/2000 z dn.29.12.2000r. w sprawie najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
 



Uchwała XXXIV/128/2000 z dn.29.12.2000r. w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole Szkół Rolniczych w Rawie 
Mazowieckiej 
 
Uchwała XXIV/129/2000  z dn.29.12.2000r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej rawskiej  
 
Uchwała XXIV/130/2000 z dn.29.12.2000r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Zespole Szkół Zawodowych przy Zakładach 
Mięsnych w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwala XXIV/132/2010 z dn.29.12.2000r. w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Liceum Ogrodniczym w Szwejkach Małych  
 
Uchwała XXIV/133/2000  z dn.29.12.2000r. w sprawie naniŜeszego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
Uchwała XXIV/134/2000  z dn.29.12.2000r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia 
własności na rzecz Skarbu Państwa – Komendy Powiatowej Policji w r Rawie Mazowieckiej , 
niezabudowanej nieruchomości o łącznym obszarze 0,1054 ha połoŜonej w Rawie Maz. Przy 
ul. Kościuszki na cele rozbudowy Komendy Powiatowej Policji wraz z  policyjna izba 
zatrzymań. 
 
Uchwała XXV/135/2000  z dn.26.01.2000r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu 
Rawskiego na lata 2001-2006. 
Uchwała XXV/136/2010 Z DN.26.01.2001R.  w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 
 
 
Uchwałą XXV/137/2001  z dn.26.01.2001r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
długoterminowej. 
 
Uchwała XXV/138/2001  z dn.26.01.2001r. w sprawie zmian Regulaminie Organizacyjnym 
Staroswta Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  
 
 
Uchwała XXVI/139/2001R.  w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2001 
 
Uchwała XXVI/140/20001 z dn.30.03.2001r. w sprawie zaciągnięcia kredytu lub poŜyczki 
długoterminowej. 
 
 
 
Uchwała XXVI/141/2001 z dn.30.03.2001r.w sprawie rozwiązania  ZSZ przy Zakładach 
Mięsnych w Rawie Mazowieckiej 
 
Uchwała XXVI/142/2001 z dn.30.03.2001r. w sprawie likwidacji ZSR w Szwejkach Małych. 
 



Uchwała XXVI/143/2001 z dn.30.03.2001r.w sprawie łączenia Liceum Ogrodniczego w 
Szwejkach Małych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Rawskiej. 
 
Uchwała XVI/144/2001 z dn.30.03.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ działki nr 
124 o pow. 3.6554 ha przy ul .Osada Dolna  
 
Uchwała XXVI/145/2001 z dn.30.03.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaŜy działki 292/2 i 292/14 o pow. 0.6988 ha znajdującego się przy ul. Katowickiej 22. 
 
Uchwała XXVI/146/2001 z dn.30.03.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do 
sprzedaŜ działki nr 601/15 opow. 0,3106 ha połoŜonej w Białej Rawskiej przy ul. 
Zjednoczenia 
 
 
Uchwała XXVI/147/2001 z dn.30.03.2001r. w sprawie zmian w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa. 
 
Uchwała XXVI/148/2001 z dn.30.03.2001r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
 
 
Uchwała XXVII/149/2001z dn.17.04.2001r. w sprawie udzielenia Absolutorium  Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budŜetu za 2000r. 
 
Uchwałą XXVII/150/2001 z dn.17.04.2001r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków 
budŜetowych na 2001r.  
 
 
Uchwała XXXVII/151/2001 z dn.17.04.2001r. w sprawie wyraŜenia woli na realizację 
inwestycji w latach 2001 i 2002 
 
 
Uchwała XXVII/152/2001 z dn.17.04.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie praw 
majątkowych przysługujących Skarbowi państwa do nieruchomości połoŜonej w Rawie Maz. 
Przy ul. Kościuszki 5. 
 
 
 
Uchwała XXVII/153/2001  z  dn.17.04.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na utworzenie na 
gruntach Powiatu Rawskiego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 
 
Uchwała XXVIII/154/2001 z dn.19.06.2001r. w sprawie przyjęcia planu zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców  Powiatu Rawskiego na 2001r. 
 
 
Uchwała XXVIII/155/2001  z dn.19.06.2001r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków 
budŜetowych na 2001r. wprowadzenia do budŜetu przychodów wprowadzenia zmian w 
wydatkach budŜetowych oraz wprowadzenia zmian w wydatkach funduszu celowego. 
 



 
 
Uchwałą XXVIII/156/2001 z dn.19.06.2001r. w sprawie zmiany budŜetu Powiatu rawskiego 
na rok 2001.  
 
Uchwała XXVIII/157/2001 z dn.19.06.2001r.w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz 
pieczęci urzędowych Powiatu Rawskiego. 
 
 
Uchwała XXVIII/158/2001  z dn.19.06.2001r. w sprawie zmian w Statucie powiatu 
rawskiego. 
 
Uchwała XXVIII/159/2001  z dn.19.06.2001r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej i powołania 
komisji konkursowej. 
 
 
Uchwałą XXVIII/160/2001 z dn.19.06.2001.w sprawie utworzenia Liceum Handlowego dla 
Dorosłych w Białej Rawskiej  
 
 
Uchwała XXVIII/161/2001  dn.19.06.2001r. w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych 
w Białej Rawskiej  
 
 
Uchwałą XXVIII/162/2001 z dn.19.06.2001r.w sprawie utworzenia L.O. dla Dorosłych w 
Białej rawskiej  
 
Uchwała XVIII/163/2001 z dn.19.06.2001r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans nastąpień nauczyciela mianowanego. 
 
 
 
Uchwałą XVIII/164/2001  z dn.19.06.2001r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na 
stanowisko dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela 
mianowanego. 
 
Uchwałą XXVIII/165/2001  z dn.19.06.2001r. w sprawie powierzenia prowadzenia 
wybranych zadań z  zakresu działania powiatowej biblioteki publicznej. 
 
 
Uchwałą XXVIII/166/2001 z dn.19.06.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w 
drodze przetargu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu rawskiego, 
połoŜonej w Rawie mazowieckiej przy ul. Reymonta  
 
Uchwała XXVIII/168/2001 z dn.19.06.2001r. w sprawie zbycia i określenia zasad sprzedaŜy 
lokali mieszkalnych z zasobu Powiatu rawskiego. 
 
Uchwała XXIX/169/2001  z dn.17.07.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie gruntów 
Powiatu zakwalifikowanych do ŁSSE. 



 
Uchwałą XXIX/170/2001 z dn.17.07.2001r. w  sprawie zwiększenia dochodów i wydatków 
budŜetowych na 2001r. oraz wprowadzenie do uchwały budŜetowej planu przychodów i 
wydatków środka specjalnego. 
 
Uchwała XXX/171/2001 z dn.24.08.2001r. w sprawie zwiększenia wydatków i dochodów 
budŜetowych na 2001r. oraz zwiększenia przychodów i wydatków środka specjalnego 
 
Uchwała XXX/172/2001 z dn.24.08.2001r. w sprawie zwiększenia wydatków budŜetowych 
na 2001r.  
 
Uchwała XXX/173/2001 z dn.24.08.2001r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 
długoterminowej. 
 
Uchwała XXX/174/2001 z dn.24.08.2001r. w sprawie zmian w statucie Powiatu rawskiego  
 
Uchwała XIX/175/2001  z dn.24.08.2001r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych 
drogom gminnym 
 
Uchwała XXX/176/2001 z dn.24.08.2001r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych 
 
Uchwała XXX/177/2001 z dn.28.09.2001r. w sprawie zmniejszenia i zwiększenia dochodów 
budŜetowych , zwiększenia wydatków budŜetowych oraz zmniejszenia rozchodów na spłatę 
kredytów i poŜyczek krajowych 
 
Uchwałą XXX/178/2001z dn.28.09.2001r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 
Uchwała XXXI/179/2001 z  dn.28.09.2001r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego 
przez ZP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwałą XXXI/180/2001 z dn.28.09.2001r. w sprawie zwiększenia długu powiatu o 
poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Rawie Maz. 
 
Uchwala XXXI/181/2001z dn.28.09.2001r.w  sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZ ZOZ w Rawie Maz. 
 
Uchwała XXXI/182/2001 z dn.28.09.2001r.w  sprawie zmiany uchwały nr XX/93/200O rady 
powiatu rawskiego w Rawie Maz. Z dn.30.08.2000r. w sprawie poręczenia CEZ i u w Rawie 
Maz. Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rawie Maz. , w Zespół Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i ustawicznej Rawie Maz. 
 
Uchwała XXXI/183/2001z dn.28.09.2001r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od miasta i 
gminy Biała  Rawska, na rzecz Powiatu rawskiego prawa własności nieruchomości o obszarze 
0,1446 ha nieruchomości objętej księga wieczystą kw 27154 połoŜonej w obr. Szczuki gm. 
Biała Rawska. 
 
Uchwała XXXI/184/2001  z dn.28.09.2001r. w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu rawskiego 
 



Uchwała XXXI/185/2001z dn.28.09.2001r. .w sprawie przyznania dodatku specjalnego 
Staroście rawskiemu. 
 
Uchwała XXXII/186/2001 z dn.09.09.2001r. w sprawie zmniejszenia i zwiększenia 
dochodów budŜetowych zmniejszenia i zwiększenia wydatków budŜetowych zmniejszenia 
rozchodów na spłatę kredytów i poŜyczek krajowych oraz wprowadzenia zadania 
inwestycyjnego 
 
 
Uchwałą XXXII/187/2001z dn.09.09.2001r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Finansowego za rok 2000 SPZ ZOZ w Rawie Mazowieckiej  
 
Uchwała XXXII/188/2001z dn.09.09.2001r. w sprawie delegowania radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Uchwała XXXIII/189/2001 z dn.21.XII.2001r. w sprawie zmniejszenia i zwiększenia 
dochodów i wydatków budŜetowych zmian w planach wydatków  budŜetowych zmniejszenia 
i zwiększenia przychodów z zaciągniętych poŜyczek na rynku krajowym oraz zmian w 
przychodach innych środków specjalnych . 
 
Uchwałą XXXIII/190/2001 z dn.21.12.2001r. w sprawie przekształcenia SPZ ZO w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
 Uchwała XXXIII/191/2001 z dn.21.12.2001r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP 
ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Uchwała XXXIII/192/2001 z dn.21.12.2001r.w sprawie nabycia gruntów połoŜonych we wsi 
Podskarbich Szlacheckie pod poszerzenie drogi powiatowej nr 38567 Kaleń-Komorów 
 
Uchwała XXXIII/193/2001z dn.21.12.2001r. w sprawie nabycia gruntów połoŜnych we wsi 
Lipna pod poszerzenie drogi powiatowej nr  38585 Skarbkowa –Kłopoczyn. 
 
Uchwała XXXIII/194/2001 z dn.21.12.2001r. w sprawie upowaŜnienia Zarządu powiatu do 
nieodpłatnego przejęcia na rzecz Powiatu rawskiego zespołu nieruchomości wchodzących w 
skład zabytkowej wąskotorowej linii kolejowej Rogów –Biała Rawska 
 
Uchwała XXXIV/195/2001  z dn.31.12.2001r.w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków 
budŜetowych zmian w planach wydatków budŜetowych, zmniejszenia przychodów z 
zaciągniętych poŜyczek na rynku krajowym oraz zmian w planie finansowym funduszu 
celowego. 
 
Uchwała XXXIV/196/2001  z dn.31.12.2001r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu rawskiego. 


