
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej uprzejmie zawiadamia,

e zwo uje XVIII sesj  Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu

17 wrze nia 2008r.  o godz. 1400  w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w

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).

  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) zmian bud etu Gminy I owa na rok 2008 – referuje Skarbnik Gminy
2) rachunków dochodów w asnych szkó  podstawowych Gminy I owa – referuje Skarbnik

Gminy,
3) wyra enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo ci na rzecz Województwa

Lubuskiego – referuje J. Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej,
4) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od op aty z tytu u przekszta cenia prawa

ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w odniesieniu do gruntu ozn. dzia  nr
753 w I owej przy ul. Batorego stanowi cego w asno  Gminy I owa – referuje J.
Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej,

5) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej” – referuje Kierownik Referatu Spraw
Spo ecznych i Cywilnych,

6) skargi na bezczynno  Burmistrza I owej – Referuje Kierownik Referatu
Organizacyjnego,

7) utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m odzie y
zamieszkuj cych na terenie gminy I owa” – referuje Sekretarz Gminy,

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XVIII sesji Rady Miejskiej w I owej.
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