
OBWIESZCZENIE 
ZWOŁUJĘ XX SESJĘ 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13.30 

w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego 

 przy ul. Parkowej 28 w Dębicy 

 

Porządek obrad: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

II. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2019 r. 

1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dębickiego. 

III. Procedura absolutoryjna: 

1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Dębickiego za 2019 r. 

2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2019 r. 

3. informacja o stanie mienia powiatu. 

4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2019 r. 

5. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu Dębickiego o sprawozdaniu 

finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2019 r. i 

informacji o stanie mienia powiatu. 

6. złożenie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Dębickiego wniosku w sprawie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Dębickiego za 2019 r. 

7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Dębickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Dębickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2019 rok. 

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2019 rok. 

9. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego. 

IV. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał Rady Powiatu Dębickiego w sprawie: 

1. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z tytułu oddania 

nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadające za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii powiatowi lub jego jednostkom 

organizacyjnym. 

2. zajęcia stanowiska dotyczącego skargi. 

3. wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2020 rok. 

4. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego na lata 

2020 - 2030. 

V. Sprawozdanie o realizacji zadań i stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w 

2019 r. 

VI. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Powiatu Dębickiego. 

VII. Sprawozdanie Starosty z działań Zarządu Powiatu oraz z realizacji uchwał i wniosków 

w okresie pomiędzy sesjami. 

VIII. Wnioski i oświadczenia radnych. 

IX. Interpelacje i zapytania radnych. 

X. Sprawy różne. 

XI. Zamknięcie sesji.   

 

 

    Przewodniczący Rady Powiatu 
 

                                            Michał Maziarka 


