
OBWIESZCZENIE 
ZWOŁUJĘ XXV SESJĘ 

RADY POWIATU DĘBICKIEGO 

która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 13.30 

i zarządzam jej przeprowadzenie w trybie zdalnym 

w salach na III i IV piętrze 

Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28. 

 

 

Porządek obrad: 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

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

1. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych 

publicznych i niepublicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka 

samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystywania udzielonej dotacji, 

2. Programu współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

3. zmiany uchwały Nr XIX.158.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 kwietnia 

2020 r. w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2020 roku i wysokości 

środków PFRON przeznaczonych na te zadania,  

4. nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 

5. zajęcia stanowiska dotyczącego skargi, 

6. rozpatrzenia petycji,  

7. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu 

dróg publicznych Gminie Żyraków, 

8. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu 

dróg publicznych Gminie Dębica, 

9. powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu 

dróg publicznych Gminie Czarna, 

10. wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Dębickiego na 2020 r., 

11. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dębickiego 

na lata 2020 – 2030. 

III. Informacja z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za 2019 rok. 

IV. Sprawozdanie z działalności Powiatu Dębickiego w sferze kultury, sportu, 

turystyki i promocji za 2019 rok. 

V. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2019/2020. 



Z uwagi na wprowadzony na terenie RP stan epidemii oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS- coV-2, obrady Sesji odbędą się bez udziału publiczności. Prosimy o wyrozumiałość w tym 

trudnym czasie i ograniczenie się do śledzenia transmisji obrad sesji ONLINE. 

VI. Informacja Starosty Powiatu Dębickiego n/t oświadczeń majątkowych złożonych 

przez członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających 

i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osób wydających 

decyzje administracyjne w imieniu Starosty Powiatu Dębickiego. 

VII. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego n/t analizy oświadczeń 

majątkowych radnych złożonych wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 

VIII. Sprawozdanie Starosty z działań Zarządu Powiatu oraz z realizacji uchwał 

i wniosków w okresie pomiędzy sesjami. 

IX. Wnioski i oświadczenia radnych. 

X. Interpelacje i zapytania radnych.  

XI. Sprawy różne.  

XII. Zamknięcie sesji.   

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

                                        Michał Maziarka  


