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

Miejskiej VI kadencji, która odb dzie si  w dniu 30 grudnia 2010 r.  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. lubowanie Radnego.
4. Przedstawienie porz dku obrad.
5. 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
owej przy ul. aga skiej 36/3 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 7),
2) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w

owej przy ul. Nadrzecznej 11/17 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 7),

3) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej przy ul. Kolejowej 9/10 – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 7),
4) uchwalenia trybu i sposobu powo ywania i odwo ywania cz onków Zespo u

Interdyscyplinarnego oraz szczegó owych warunków jego funkcjonowania – referuje
Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej (Druk Nr 7),

5) zarz dzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 6),

6) zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 6),

7) zarz dzenia poboru op aty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
wysoko ci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu p atno ci dla
inkasentów – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 6),

8) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej
przewodnicz cego – referuje Przewodnicz cy Rady Miejskiej (Druk Nr 7),

9) zmieniaj ca uchwa  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego
w 2010 roku – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 6),

10) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku –
referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 7),

11) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2010 roku –
referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 7),

12)  zmian bud etu Gminy I owa na 2010 r. – referuje Skarbnik Gminy
13) uchwalenia bud etu gminy I owa na  2011 rok – referuje Burmistrz (Druk Nr 8),

odczytanie projektu uchwa y bud etowej,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwa y
bud etowej,

odczytanie opinii poszczególnych komisji sta ych rady gminy o projekcie



uchwa y bud etowej,
dyskusje  nad projektem uchwa y bud etowej,

osowanie nad uchwa  bud etow .
14) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018 –

referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 9),
15) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu arskiego w 2011 r. – referuje Skarbnik

Gminy (Druk Nr 6),
16) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zak adu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej – referuje Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej (Druk Nr 7).

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

Przewodnicz cy Rady
  /-/ Józef Brzezicki


