
 
Rawa Mazowiecka, dnia 28.02.2014 r. 

 
 
R. 0002.34.2014.TG 
                                                 

Pani/Pan…………………………………….. 
 
 
 
Zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Rawskiego zwołaną na dzień 10 marca  

2014 roku na godzinę 1400 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 sesji. 
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 2014-2025. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

za I półrocze budżetu powiatu rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/220/2014 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej  
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

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 2014 r. 

11. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
za 2013 r., w tym informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy 
zastępczej oraz wykaz potrzeb. 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi z terenu powiatu rawskiego za rok 2013. 

13. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu 
Powiatu Rawskiego w okresie międzysesyjnym. 

14. Interpelacje radnych. 
15. Sprawy różne i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
         Z   poważaniem 

 


