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

Miejskiej  VI  kadencji,  która  odb dzie  si  w  dniu  27  pa dziernika  2011  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. 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. Informacja o stanie realizacji zada  o wiatowych – referuje Burmistrz 
4. Przyj cie uchwa  w sprawie: 

1) zmieniaj ca uchwa  w sprawie trybu prac nad projektem uchwa y bud etowej Gminy I owa  
– referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29) 

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018  – referuje 
Skarbnik Gminy (Druk Nr 29) 

3) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 
30) 

4) okre lenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomo ci, podatek rolny i podatek le ny – referuje Skarbnik 
Gminy (Druk Nr 31) 

5) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Wsparcie Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Ga niczego poprzez zakup samochodu ratowniczo-ga niczego dla OSP w 

owej” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29) 
6) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Rewitalizacja Placu Wolno ci” – 

referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29) 
7) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Remont i wyposa enie wietlicy 

wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu” – referuje 
Skarbnik Gminy (Druk Nr 29) 

8) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw   „Uporz dkowanie gospodarki 
wodno- ciekowej w Gminie I owa poprzez budow  wodoci gu w so ectwie Czerna, 
wodoci gu w so ectwie aganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej 
w miejscowo ci I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 29) 

9) podj cia zobowi zania w zakresie inwestycji pod nazw  „Zagospodarowanie zbiorników 
wodnych w celu poprawy estetyki miejscowo ci Borowe Gmina I owa” – referuje Skarbnik 
Gminy (Druk Nr 29 ) 

10) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w 
owej przy ul. aga skiej 12/2  –  referuje  Janusz  Kaniecki,  Podinspektor  w  Referacie  

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 29) 
11) ustanowienia zasad, na jakich przewodnicz cemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej b dzie przys ugiwa a dieta oraz zwrot kosztów podró y s bowej – referuje 
Sekretarz Gminy (Druk Nr 32) 

12) zmieniaj ca uchwa  w sprawie okre lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
przez Gmin  I owa – referuje Franciszek Przynoga, Radny RM (Druk Nr 33) 

13) uchwalenia wieloletniego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami 
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015 – referuje 
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Sekretarz Gminy (Druk Nr 34) 

14) ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym sk adników mienia do korzystania 
– referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 35) 

15) zmieniaj ca uchwa  w sprawie zasad wydzier awiania gruntów komunalnych – referuje 
Sekretarz Gminy (Druk Nr 36) 

     
5. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
7. Zako czenie IX sesji Rady Miejskiej w I owej. 
 
 
        Przewodnicz cy Rady 
           /-/ Józef Brzezicki 
 
 
 
 
 


