
Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem  
o stanie Powiatu Ciechanowskiego 

za 2019 rok 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego informuje, że mieszkańcy powiatu 

chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu (zgodnie z art. 30a ust. 

6, 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05 czerwca 1998r.) składają do 

Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego pisemne zgłoszenie.  

Przywołane uregulowanie stanowi:  
  
„6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać     
     głos. 
 
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do    
    przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:  
 
1) w powiecie  do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób; 
 
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana  

   została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.   

   Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez  

   przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos  

   w debacie wynosi 15, /…/”. 

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń określa zacytowane uregulowanie. 

Zgłoszenie to musi być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym zwołaną sesję 

Rady Powiatu, w porządku której ma być przedstawiony raport tj. najpóźniej w dniu        

29 kwietnia 2020r. 

Podczas sesji, na której prowadzona jest debata nad raportem, mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego 

zgłoszenia. W debacie tej może zabrać głos 15 mieszkańców. 

 

 

 

 



Ciechanów, dnia  …………………… 2020r. 

  Pan  

  Sławomir Morawski 

  Przewodniczący  

  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

ZGŁOSZENIE 

ZAMIARU ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM                                           

O STANIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO ZA 2019 ROK 

 
 
Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………….., 

zamieszkały  w ………………………………………………………………………………..  

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Ciechanowskiego  

za  2019 rok, która odbędzie się na sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego w dniu               

30 kwietnia 2020r. 

     Swoje zgłoszenie1 do udziału w debacie przedkładam z wymaganym przepisem 

art. 30a ust. 7 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U z 2019 r., poz. 511 ze zm.) poparciem co najmniej 150 osób.  
 

L.p. Imię i nazwisko Podpis 

l.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13 .   

....... .   

150.   
 
            
         ……………………….…….. 
                        (podpis) 

 
1 Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej l 50 osób musi być złożone Przewodniczącemu Rady Powiatu najpóźniej w 

dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. 


