
BR. 0002.9.2019 

    

                                                                                                        Kępno, dnia 14.05.2019 r. 

     

                 
 

 

                                                        Z A P R O S Z E N I E 

 
 

         Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) 

Zwołuję na dzień 28 maja 2019 r.  

IX Sesję Rady Powiatu Kępińskiego 

 
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej, Kępno, ul. Kościuszki 5 o godzinie 12.00 

 

Przedstawiam następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdania Przewodniczącego Zarządu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kępińskiego wotum 

zaufania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12.  Zamknięcie sesji. 

 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji. 

    

                                                                                  Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego 

             /-/ Jolanta Jędrecka 



 

Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego 

Jolanta Jędrecka 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

Raport o stanie powiatu 

Zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

obywatelskiego. 

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 

powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 

przeprowadza się debatę. 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 150 mieszkańców 

powiatu. 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu 

Kępińskiego 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. 

Sesja Rady Powiatu Kępińskiego, na której rozpatrywany będzie raport o stanie powiatu 

zwołana została na dzień 28 maja 2019r. na godz. 12:00 w Sali Sesyjnej Starostwa 

powiatowego w Kępnie. 

Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Kępińskiego oraz debata w tym przedmiocie 

odbędzie się w punkcie 7 porządku obrad sesji (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Kępińskiego wotum zaufania). 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego 

Rady Powiatu Kępińskiego zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie zamieszczony jest na stronie BIP w zakładce Informacje 

Urzędu, w dziale: Informacja o stanie powiatu. 

Kępno, dnia 16 maja 2019 r.     Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego 

         /-/ Jolanta Jędrecka 

https://bip.powiatkepno.pl/download/8457.html
https://bip.powiatkepno.pl/download/8457.html

