
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej uprzejmie zawiadamia,

e zwo uje XXII sesj  Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu 30

grudnia 2008r.  o godz. 1400  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).

  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 2008r.
2) Wydatków zamieszczonych w bud ecie Gminy I owa, których niezrealizowane kwoty nie

wygasaj  z up ywem roku bud etowego 2008
3) Powierzenia Burmistrzowi I owej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysoko ci cen i

op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej na terenie gminy I owa
4) Przyj cia Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych dla Gminy I owa na lata 2008-

2017
5) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta”
6) Ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Pawe ”
7) uchwalenia bud etu Gminy I owa na 2009 rok

odczytanie projektu uchwa y bud etowej,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa y
bud etowej oraz o prognozie cznej kwoty d ugu,
odczytanie opinii poszczególnych komisji sta ych Rady Miejskiej,
dyskusja nad projektem uchwa y bud etowej,

osowanie nad uchwa  bud etow .

8) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego w 2009 roku
9) Ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zak adu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w I owej

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

Przewodnicz cy Rady
  Miros aw Wdowiak


