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

Rady Miejskiej V kadencji, która odb dzie si  w dniu 3 lutego 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. Sprawozdanie z dzia  Policji w 2009r. – referuje Komendant Komisariatu Policji w

owej.
4. Sprawozdanie z realizacji zada  w 2009r. Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów

Alkoholowych w I owej – referuje Pe nomocnik Burmistrza ds. Przeciwdzia ania
Uzale nieniom.

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

6. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Czernej – referuje Koordynator
rodka.

7. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem – referuje
Koordynator O rodka.

8. Informacja Koordynatora O rodka Integracji Spo ecznej w Koninie ag. – referuje
Koordynator O rodka.

9. Sprawozdanie z dzia alno ci komisji sta ych Rady Miejskiej za 2009 rok i przedstawienie
planu pracy na 2010 rok.

10.Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie przyj cia programu profilaktyki i rozwi zywania

problemów alkoholowych dla gminy I owa na 2010 rok – referuje Pe nomocnik
Burmistrza ds. Przeciwdzia ania Uzale nieniom,

2) zmieniaj ca uchwa  w sprawie przyj cia Gminnego Programu Przeciwdzia ania
Narkomanii dla gminy I owa na 2010 rok – referuje Pe nomocnik Burmistrza ds.
Przeciwdzia ania Uzale nieniom,

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. aga skiej 38/4 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie

Gospodarki Komunalnej,
4) wymaga , jakie powinni spe nia  przedsi biorcy ubiegaj cy si  o uzyskanie

zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz tami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierz t, a tak e grzebowisk i spalarni zw ok zwierz cych i
ich cz ci – referuje A. Balik, Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej,

5) okre lenia wymaga , jakie powinni spe nia  przedsi biorcy ubiegaj cy si  o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opró nienia zbiorników
bezodp ywowych i transportu nieczysto ci ciek ych od w cicieli nieruchomo ci na
terenie gminy I owa – referuje A. Balik, Referent w Referacie Gospodarki
Komunalnej,

6) wspomagania realizacji zada  inwestycyjnych s cych ochronie rodowiska i
gospodarce wodnej – referuje Sekretarz Gminy,



7) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Sejmiku Województwa Lubuskiego w
sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno –
Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Torzyniu
– referuje Burmistrz I owej

11.Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

          13.Zako czenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w I owej.

Przewodnicz cy Rady
  Miros aw Wdowiak


