
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej uprzejmie
zawiadamia, e zwo uje VI sesj  Rady Miejskiej V kadencji, która
odb dzie si  w dniu 27 marca 2007r. o godz. 1430 w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w I owej ul. aga ska 15.

Proponowany porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe

1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany
w porz dku obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).
5. Z enie lubowania przez nowo wybranego radnego.

Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
II. Obrady

1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:
- Burmistrza I owej,
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie ustalenia wysoko ci diet radnych – referuje
Kierownik Referatu Organizacyjnego,
2) powo ania komisji dyscyplinarnej I i II instancji – referuje Kierownik
Referatu Organizacyjnego,
3) uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2007r. – referuje Burmistrz I owej,
4) uchwalenia „Programu wspó pracy Gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2007r. - referuje Sekretarz
Gminy,
5) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2007r. dla Zak adu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik ZGKiM ,
6) rachunków dochodów w asnych szkó  podstawowych Gminy I owa – referuje
Skarbnik Gminy,
7) rachunków dochodów w asnych Gimnazjum w I owej – referuje Skarbnik Gminy,
8) zasad udzielania oraz wysoko ci dotacji z bud etu Gminy I owa na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w ko ciele filialnym Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Witoszynie – Ko ció  p.w. w. Bart omieja w Koninie

aga skim – referuje Skarbnik Gminy,
9) uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej -
referuje Sekretarz Gminy,
10) uchylaj ca uchwa  Nr 237/4/XXX/05 Rady Miejskiej w I owej z dnia
20.10.2005r. w sprawie wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u
przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do
nieruchomo ci stanowi cych w asno  Gminy I owa – referuje Kierownik Referatu
Gospodarki Gminy.
4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie VI sesji Rady Miejskiej w I owej.
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