
  

PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI  

 w miesiącu czerwcu 2012r. 

 

Lp. Data – godz.. Komisja Tematyka 

 

1. 

1.06.2012 

godz. 15
00 

(piątek ) 

Komisja Rewizyjna 

1. Dalsza analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Prudnickiego za 2011r. – in-

formacja o stanie mienia komunalnego oraz opi-

nia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Prudnickiego za 2011r. 

2.Wypracowanie wniosku w sprawie absoluto-

rium dla Zarządu Powiatu za 2011r. (zgodnie z 

art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).  
3. Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania 

 

 

4. 12.06.2012r. 

godz. 12
00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

(wtorek) 

Zdrowia i Polityki Społecz-

nej  

1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i pro-

jektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Po-

wiatu Prudnickiego za 2011r. wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu - wypracowanie 

opinii. 

3. Opracowanie planu pracy komisji za II półro-

cze 2012r. 

4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania 

 

 

5. 

12.06.2012r. 

godz. 14
00

 

(wtorek) Ochrony Środowiska, Rol-

nictwa, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Transportu 

1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i pro-

jektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Po-

wiatu Prudnickiego za 2011r. wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu - wypracowanie 

opinii. 

3. Opracowanie planu pracy komisji za II półro-

cze 2012r. 

4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania 

2. 

13.06.2012r. 

godz.  12
30 

(środa) 

Budżetu, Rozwoju Gospo-

darczego i Gospodarki 

Nieruchomościami 

1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i pro-

jektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Po-

wiatu Prudnickiego za 2011r. wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu - wypracowanie 

opinii. 

3. Opracowanie planu pracy komisji za II półro-

cze 2012r. 

4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania 

3. 

13.06.2012r. 

godz. 14
00

 

(środa) 

Edukacji, Kultury  

i Promocji Powiatu 

1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów i pro-

jektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Po-

wiatu Prudnickiego za 2011r. wraz ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu - wypracowanie 

opinii. 

3. Opracowanie planu pracy komisji za II półro-

cze 2012r. 

4. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania 

   

 

Termin sesji ustalona na dzień 19 czerwca 2012r. (wtorek) na godz. 14
30

 

Tematyka sesji: 

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: 

    1) z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2011r. 

    2) finansowego Powiatu Prudnickiego za 2011r. 

    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

                  


