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

Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu 02 grudnia 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
Jankowej aga skiej 65/4 – referuje Janusz Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

2) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Budowa przepompowni cieków
przy ul. Surzyna” – referuje Skarbnik Gminy,

3) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r. – referuje Skarbnik Gminy,
4) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci

wynagrodzenia za inkaso – referuje Skarbnik Gminy,
5) podpisania umowy partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i niemieck  gmin  Gablenz –

referuje Sekretarz Gminy,
6) ustalenia op at za wiadczenia w przedszkolu prowadzonym przez gmin  I owa – referuje

Sekretarz Gminy,
7) zmieniaj ca uchwa  w sprawie programu budowy i finansowania przydomowych

oczyszczalni cieków na terenie gminy I owa – referuje Sekretarz Gminy,
8) okre lenia górnych stawek op at za us ugi usuwania odpadów z nieruchomo ci – referuje

Sekretarz Gminy,
9) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Zak adu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w I owej – referuje Sekretarz Gminy,
10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie diety przewodnicz cego organu wykonawczego jednostki

pomocniczej – referuje Sekretarz Gminy,
11) ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej – referuje

Sekretarz Gminy,
12) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod  i zbiorowego odprowadzania

cieków na rok 2010 – referuje Sekretarz Gminy,

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


