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

Miejskiej VI kadencji, która odb dzie si  w dniu 25 marca 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 nt. sytuacji na rynku pracy w gminie I owa w roku 2010 – referuje p. Wioletta

Tybiszewska Dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w aganiu.
4. Sprawozdanie o stanie porz dku i bezpiecze stwa publicznego na terenie dzia ania

Komisariatu Policji w I owej w 2010 roku – referuje p. Piotr Tomkiewicz Komendant
Komisariatu Policji w I owej.

5. Sprawozdanie Pe nomocnika Burmistrza ds Przeciwdzia ania Uzale nieniom z dzia alno ci
Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w I owej za rok 2010 –
referuje p. Ewa Sowa Pe nomocnik Burmistrza ds  Przeciwdzia ania Uzale nieniom.

6. Dzia alno wietlicy Integracji Spo ecznej w Koninie aga skim – referuje p. Ewa Sowa
Pe nomocnik Burmistrza ds  Przeciwdzia ania Uzale nieniom.

7. Sprawozdanie z dzia alno ci wietlicy Socjoterapeutycznej za rok 2010 dzia aj cej przy
Wincenty skim Centrum Pomocy Rodzinie w I owej – referuje p. Lidia Rouba
Koordynator wietlicy.

8. Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Integracji Spo ecznej w miejscowo ci Czerna –
referuje p. Wanda Janczyk Koordynator O rodka.

9. Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Integracji Spo ecznej w Borowem za  rok 2010 –
referuje p. Ewelina Nowak Koordynator O rodka.

10. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) Wyodr bnienia w bud ecie Gminy I owa w roku bud etowym 2012 rodków

stanowi cych fundusz so ecki – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 13),
2) Ustalenia op aty za wpis do rejestru obków i klubów dzieci cych – referuje Sekretarz

Gminy (Druk Nr 13),
3) okre lenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  przez Gmin  I owa –

referuje Przewodnicz cy Rady Miejskiej (Druk Nr 14).
11. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Zako czenie V 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.


