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

Miejskiej VI kadencji, która odb dzie si  w dniu 17 maja 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. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow. ok. 206,68 ha) –
referuje A. Balik, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 16),

2) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow. ok. 1994,83 ha) –
referuje Alicja Balik, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 16),

3) zaopiniowania przez Rad  Miejsk  w I owej wniosku o uznanie za ochronne lasy
Skarbu Pa stwa b ce w zarz dzie Nadle nictwa aga  (dot. pow. ok. 1964,06 ha) –
referuje A. Balik, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 16),

4) skargi na dzia alno  Burmistrza I owej – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego
(Druk Nr 17),

5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Klików w Gminie I owa na lata 2011-2019
– referuje Janusz Kaniecki, Przedstawiciel Grupy Odnowy m. Klików (Druk Nr 15),

6) okre lenia istotnych dla wspólnoty samorz dowej zagro  bezpiecze stwa i porz dku
publicznego – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 18),

7) skierowania do Wojewódzkiego S du Administracyjnego skargi na rozstrzygni cie
nadzorcze Wojewody Lubuskiego stwierdzaj ce niewa no  w ca ci uchwa y Nr
29/6/IV/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie okre lenia
gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorz dowe jednostki
bud etowe – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 17),

8) wyra enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego po onego w
owej  przy  ul.  aga skiej  45/8  –  referuje  Janusz  Kaniecki,  Podinspektor  w  Referacie

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 18),
9) zakazu handlu na terenie przyleg ym do obiektu zabytkowego – referuje Sekretarz

Gminy (Druk Nr 18).
4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie VI sesji Rady Miejskiej w I owej.

Zgodnie z art. 25 ust. 3-4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
2001r. 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.


