Kłodawa, dnia 18 czerwca 2012r
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie
Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z
2001r ze zmianami) oraz § 27 ust. 2 Statutu Gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą Nr 370/02 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 8 października 2002r ( Dz.Urz.Woj.Wlkp.Nr 177 z 31 grudnia 2002r poz. 5509
zmieniony uchwałą Nr 344/09 z 27 sierpnia 2009r Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 176 z 30 września 2009r poz.
2960,Nr 322 z 30 listopada 2011r poz.5272) , zwołuje na dzień
29 czerwca 2012r ( piątek) o godz. 14.30 w sali Nr 19
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
XXVIII sesje Rady Miejskiej w Kłodawie
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad sesji.
3.Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2011 rok.
– przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Kłodawy
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2011r
– przedstawienie sprawozdania finansowego
– dyskusja
– głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2011
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy
– przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Kłodawa
– przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu
gminy za 2011 rok wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Kłodawy
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2011rok
– odczytanie opinii stałych komisji
– dyskusja
– głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kłodawy z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2012r
9.Interpelacje i wnioski radnych
10.Wolne wnioski
11.Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Jerzy Cichocki

