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

Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu 16 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. Informacja Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej O rodek Regionalny w Zielonej Górze
nt. projektu realizowanego w Gminie pn. „Gminne Forum Edukacji Finansowej w Gminie

owa”
3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
4. Wyst pienie Starosty aga skiego w sprawie projektu uchwa y Rady Powiatu

aga skiego o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w
aganiu.

5. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o likwidacji

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu;
2) zmian bud etu Gminy I owa na 2009 r.;
3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

owej przy ul. Nadrzecznej 11/32;
4) wysoko ci op at za us ugi komunalne o charakterze u yteczno ci publicznej;
5) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Zak adu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w I owej;
6) zmieniaj ca uchwa  w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece

Publicznej w I owej;
7) uchwalenia Statutu Gminnego Zespo u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó  w

owej;
8) podpisania umów partnerstwa pomi dzy gmin  I owa i partnerami niemieckimi z gminy

Gablenz.

6. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Zako czenie XXXV sesji Rady Miejskiej w I owej.
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 Miros aw Wdowiak


