
Przewodnicz cy  Rady  Miejskiej w I owej - poprzedniej kadencji uprzejmie
zawiadamia, e I sesja Rady Miejskiej VI kadencji odb dzie si  w dniu 2 grudnia 2010 r. o
godz. 1400 w sali Gminnego 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 nowo wybranych radnych.
           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).

II. Obrady
           6. Wybór przewodnicz cego Rady Miejskiej w I owej (Druk Nr 1)
                                    ..................przerwa w obradach......................

po przerwie obrady prowadzi wybrany Przewodnicz cy Rady Miejskiej

           7. Wybór wiceprzewodnicz cych Rady Miejskiej w I owej (Druk Nr 1)
           8. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej
przewodnicz cego – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)

2) powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Bud etu oraz wybór jej
przewodnicz cego – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)

3) powo ania  i  ustalenia  sk adu osobowego Komisji  do  Spraw Publicznych  oraz  wybór  jej
przewodnicz cego – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)

4) wyboru wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej dokonuj cego czynno ci
delegowania przewodnicz cego Rady Miejskiej – referuje Sekretarz Gminy, (Druk Nr 1)

prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
           9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
         10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
         11. Zako czenie  I  sesji Rady Miejskiej w I owej.

Przewodnicz cy Rady V kadencji

          Miros aw Wdowiak

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. Nr
142, poz. 1591 z 2001 r. z pó n. zm.) pracodawca zobowi zany jest zwolni  radnego od pracy
zawodowej na czas obrad sesji.
Niniejsze zawiadomienie s y jako podstawa do uzyskania zwolnienia z pracy.

Uwaga
dot. Ad. I pkt 1-5 oraz Ad. II pkt 6 porz dku obrad:
pierwsz  sesj  nowo wybranej rady miejskiej, do czasu wyboru przewodnicz cego rady, prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji
(Art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó n. zm.).


