
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej uprzejmie zawiadamia,

e zwo uje XXIII sesj  Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu 22

stycznia 2009r.  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) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

owej przy ul. Nadrzecznej 11/31 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Ogrodowej 11/3 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie

Gospodarki Komunalnej
3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

owej przy ul. Ogrodowej 11/1 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

4) wyra enia zgody na nieodp atne przej cie lokalu mieszkalnego stanowi cego w asno
Skarbu Pa stwa w zarz dzie Pa stwowego Gospodarstwa Le nego „Lasy Pa stwowe” do
gminnego zasobu nieruchomo ci – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

5) regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli w szko ach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin  I owa – referuje
Sekretarz Gminy

6) zmian bud etu Gminy I owa na 2009r. – referuje Skarbnik Gminy
7) stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez

Burmistrza I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego

4. Sprawozdanie z dzia  Policji w 2008r. – referuje p.Piotr Tomkiewicz Komendant
Komisariatu Policji w I owej.

5. Informacja dotycz ca polityki na rynku pracy i przeciwdzia aniu bezrobociu realizowana
przez Powiatowy Urz d Pracy – referuje p.Wioletta Tybiszewska Dyrektor Powiatowego
Urz du Pracy w aganiu.

6. Sprawozdanie Pe nomocnika Burmistrza do spraw Przeciwdzia ania Uzale nieniom z
realizacji zada  w 2008r. – referuje p.Ewa Lichta ska-Soba ska Pe nomocnik Burmistrza
ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom.

7. Informacja Koordynatora wietlicy Socjoterapeutycznej  dzia aj cej przy Wincenty skim
Centrum Pomocy Rodzinie w I owej – referuje p.Lidia Rouba Koordynator wietlicy.

8. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej – referuje p.Wanda
Janczyk Koordynator O rodka.

9. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem – referuje p.Ewelina
Nowak Koordynator O rodka.



10. Sprawozdanie Kierownika O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej z realizacji zada  w
2008r. – referuje p.El bieta Kinal Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej

11. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej z realizacji zada
w 2008r. – referuje p.Maria arska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

12. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Zako czenie XXIII sesji Rady Miejskiej w I owej.

Przewodnicz cy Rady
  Miros aw Wdowiak


