
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej uprzejmie zawiadamia, e zwo uje XXXIII sesj

Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu 09 listopada 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
- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych Burmistrzowi I owej,
- Informacja dot. analizy o wiadcze  maj tkowych z onych przez radnych Rady

Miejskiej w I owej za 2008 rok.
2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa wodoci gu w
so ectwach: Czy ówek, Jankowa aga ska oraz aganiec w Gminie I owa” – referuje
Skarbnik Gminy (DRUK Nr 39 str 1)

2) uchylaj ca uchwa  nr 248/5/XXVIII/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 10 czerwca
2009 r. w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2009 roku z
„Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” w Banku Ochrony rodowiska S.A.
Oddzia  w Zielonej Górze – referuje Skarbnik Gminy (DRUK Nr 39 str 2)

3) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce
finansowanie operacji pn. „Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku
oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” – referuje Skarbnik Gminy
(DRUK Nr 39 str 3)

4) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r. – referuje Skarbnik Gminy
5) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

Jankowej aga skiej 65/4 – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej (DRUK Nr 37 – str 1)

6) uchwalenia „Programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami pozarz dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku” –  referuje Sekretarz
Gminy (DRUK Nr 33)

7) przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych dla gminy
owa na 2010 rok – referuje Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom

(DRUK Nr 32 – str 1-11)
8) przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii dla gminy I owa na 2010

rok – referuje Pe nomocnik ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom (DRUK Nr 32 – str
12-16)

9) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w I owej – referuje Sekretarz Gminy (DRUK Nr 38)

10) porozumienia mi dzygminnego dotycz cego przej cia przez Gmin  Wymiarki zadania
zbiorowego zaopatrzenia w wod  – referuje Sekretarz Gminy (DRUK Nr 34)

11) ustalenia wysoko ci dziennej stawki op aty targowej – referuje Sekretarz Gminy
(DRUK Nr 36 – str 1-2)

12) wprowadzenia op aty od posiadania psów oraz ustalenia wysoko ci stawek op aty od
posiadania psów – referuje  Sekretarz Gminy (DRUK Nr 36 – str 3-5)



13) okre lenia wysoko ci podatku od nieruchomo ci – referuje Sekretarz Gminy (DRUK
Nr 36 – str 13-16)

14) okre lenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych – referuje Sekretarz
Gminy (DRUK  Nr 36 – str 6-12)

15) okre lenia warunków przyznawania i odp atno ci za us ugi opieku cze i
specjalistyczne us ugi opieku cze z wy czeniem  specjalistycznych us ug
opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków cz ciowego lub
ca kowitego zwolnienia od op at i trybu ich pobierania a tak e zasad zwrotu wydatków
za te us ugi – referuje Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej (DRUK Nr 35)

16) zmieniaj ca uchwa  w sprawie regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
Gminy I owa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (DRUK Nr 37 –
str 2-4)

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

Przewodnicz cy Rady
  Miros aw Wdowiak


