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Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji
Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:

30 maja  2017 r. (tj. wtorek
sala konferencyjna (p. 207) 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33

Proponowany porządek posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Przyjęcie protokołu z kompleksowej 

Sączu. 
4. Rozpatrzenie: 

a) sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego wraz z opinią z badania 
sprawozdania przez biegłego rewidenta,

b) sprawozdania z  wykonania budżet
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu.
c) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego.

5. Wypracowanie wniosku do Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie absolutorium  dla  
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Uprzejmie informuję, iż materiały będące przedmiotem obrad Komisji zostały wysłane 
w terminie wcześniejszym.

     
    

 
 

 
Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.

 

Nowy Sącz, 

 Szanowni Państwo 
 Członkowie Komisji  
 Rewizyjnej  
 Rady Powiatu Nowosądeckiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji
Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 

30 maja  2017 r. (tj. wtorek), godz. 14:00 
sala konferencyjna (p. 207) – I piętro 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33
 
 

Proponowany porządek posiedzenia:   

posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

kompleksowej kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym 

finansowego Powiatu Nowosądeckiego wraz z opinią z badania 
sprawozdania przez biegłego rewidenta, 

b) sprawozdania z  wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu.

macji o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. 
Wypracowanie wniosku do Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie absolutorium  dla  

Nowosądeckiego. 
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Uprzejmie informuję, iż materiały będące przedmiotem obrad Komisji zostały wysłane 
. 
  Z poważaniem   
         Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej RPN  
 

Stanisław DĄBROWSKI

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
( Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) 

Nowy Sącz, 24 maja 2017 r. 

 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 

Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym 

finansowego Powiatu Nowosądeckiego wraz z opinią z badania 

u Powiatu Nowosądeckiego za 2016 r.  wraz  
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o tym sprawozdaniu. 

 
Wypracowanie wniosku do Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie absolutorium  dla  

Uprzejmie informuję, iż materiały będące przedmiotem obrad Komisji zostały wysłane do Państwa                 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej RPN   

Stanisław DĄBROWSKI 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  


