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

Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu 29 kwietnia 2010r.  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) udzielenia absolutorium Burmistrzowi I owej z tytu u wykonania bud etu za 2009 r.  –
referuje Burmistrz

2) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w 2010 roku – referuje Skarbnik Gminy

3) zmian uchwa y bud etowej na rok 2010 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy
4) zaci gni cia d ugoterminowej po yczki z bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce finansowanie

operacji pn „Budowa wodoci gu w so ectwach Czy ówek, Jankowa aga ska oraz aganiec
w Gminie I owa” – referuje Skarbnik Gminy

5) wyra enia zgody na odp atne nabycie do gminnego zasobu nieruchomo ci, nieruchomo ci
stanowi cej w asno  osoby fizycznej – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

6) skargi na uchwa  nr 82/2010 Kolegium Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 10 marca 2010 r. – referuje Sekretarz Gminy

7) zmiany opisu granic sta ych obwodów g osowania utworzonych na terenie Gminy I owa –
referuje Sekretarz Gminy

8) stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej  - referuje Kierownik Referatu
Organizacyjnego

9) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Mi dzyrzeczu – referuje Burmistrz

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

          6. Zako czenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w I owej.

Przewodnicz cy Rady
  Miros aw Wdowiak


