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1,,,płr,r,v duzej

Pal

ilościrvniosl,..r-r l,i3-z

lłsltazanvch r,,,Feria rrnitlsir:Lch o LiCost.,L-rili:ll_e
olaz 15 maja ],.i,. t e-il'ril j -l\ si]l,.l-.r ię-]
- naglric1 przvz1l"]nr,ci,,.i",.c,],,,,,nikl.ill

r,r z,r-rl.Lz,r,.l

- 11;,l=1,,,d pi,Z}:]]j11,. _-il ,ali,c,,-,.,-,niiron-. \-\ Z\-.i:]7iili

zil,res zaC:rnl-ch ćlanlclr
l plil-,llcznej z dnia 14 rnaja bi'.

,,-,bszei,n,,,

_l_,:,.ilac_]

z rir-boLami dLl R_id1 \Iiejskiej Inolvrr.cłar,i'ia-

z rrlborami

c1o

SejnLi i Senatu

l,v

2011 r..

- 1'i.::-:' t_i _il'-} lill:-_-,,- ,li i,,.r3c,],,,inikcil l-. zrii;rz]itt z r,rł,borami c'1,_. -\eimit i Senatrrlv 2015 r..
- negl-lc1 pfz\ zni],n\ ci-l prtcu:rr irilrom rł zxr iazliu z reiirendum-

-il;L.],!l!]prz\ziii]n\c]_rSekieterzolvil,vzrviazkrtzr,łl-boramicltlSejmr-liSenatrr2011l..
- nJt|,,.d Lafz\ zn]n\ ch Sel,retarzor,vi łv zr,viązktł z lł,l-borami c1o Sejmr-r i Senatl-r 20i5 r..
- il;_Lgi.,.c ,!rrz\ ZneJl\;clr Sel,,retarzor,vi r,v złviązlirr z refirendum- i.l. .l,,.J prz\zni,ili\-clr Sekretarzorvi lv zr.viązkrr z łr,l-borami ć1o Radl-N{iejskiej Inor,vrocłar,via.
- i1;..gt-...'i przvznan}.clr placor,vnikom lv zrł,iązkil z lłłborami clo Patlamenftł Eulopejslriego_ naglócl prz},znan}-ch Sr-iiretazolr,,i rł-zlr,iaziitt z r,r,lborami do Parlanenttl Elllopejsliiego.
- rłl.stlkościrłrynaglcclzenia Prezlc1ente },Iiasta Inor,łroclalł,ia za hta 2002-2018 lv rozbiciu na
m

icsi.lce.

go Prezl-denta },Iiasta Ino r.vlo c łarłia,
- 1istv obecnosci Prezl-denta \,{iasta lirolvrocłarvia.
- planr-r urlopu Jaroslarva Hejenkowsliiego na 2018 r,.

-

zr,r,o

1nienia lelcarski

e

liczenia dni i godzin prŁlcv lv Urzędzie \,Iiasta Inor,r,rocłałvia,
-er,r,idencjicZaSLrpraC.vr,vUrzedzieil'{iastaInor,l,rocłar'r,ia.
- tenninółv lrrlopór,v Zastępcór,v Prez1,,denta zalata 2010-2017 r,- planór,v urlopór,v Zastępców Prez,vdenta na ?01 8 r._
- roz,,viązania umor,ł_v o prace z urzęclnikami Wl,d7i3lu l{tłlturv, Promocji i I(omlłnikacji
_ procedr_rl1-

Spo lecznej

- przeb

ie

-

gu zatrudnienia Agnie szk t Cbtząszcz.

- nagród dla b,"-ł_vch pracor,vnikor,v Wydziałrr lir-tlturv. Ptomocji i

l(omunikacji Społecznej za

iata 2015-2018.
- plan

tl

wane go r-rrlopu Prez1,-denta Nli asta Ino r,vro cła,,via2 0 1 8 r..

- planolvan_vch r,rrlopolv Prez1,-denta NIiasta

Inoi,łrocławiaza lata 20 i 0-201 7 r.

- sposobui obliczania wl-naglodzenia Prez_v*denta N{iasta Inor,vlocłar,via
intbrmuje" ze odporł,iedzi zostana Parrtł udzielone łv termini., do 15 czerr,vca 2018 r.

