Stare Babice, dnia 13 czerwca 2012r.
BR.0002.5.2012
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Stare Babice
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) – z w o ł u j ę XVIII sesję Rady Gminy Stare Babice
w dniu 28 czerwca 2012r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare
Babice ul. Rynek 21 (nowy budynek) z następującym porządkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XVII sesji Rady Gminy.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć niektórych nauczycieli.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.,
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011r.,
b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011,
c) informacja o stanie mienia Gminy Stare Babice,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2011 rok,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za rok 2011
a) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Stare Babice
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011r
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za
2011 rok.
9. Zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

