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

Miejskiej VI kadencji, która odb dzie si  w dniu 29 grudnia 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) zmieniaj ca uchwa   w sprawie zaci gni cia d ugoterminowej po yczki w 2011 roku z

bud etu pa stwa na wyprzedzaj ce finansowanie operacji pn. „Budowa placów zabaw w
miejscowo ciach Borowe, Czerna, Klików, Czy ówek, I owa, Jankowa aga ska,
Szczepanów, Konin aga ski, Wilkowisko” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 48)

2) zmian uchwa y bud etowej na rok 2011 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy
3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2011-2018  – referuje

Skarbnik Gminy
4) wydatków zamieszczonych w bud ecie Gminy I owa, których niezrealizowane kwoty nie

wygasaj  z up ywem roku bud etowego 2011 – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 48)
5) uchwa a bud etowa na rok 2012 Gminy I owa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 49)
6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy I owa na lata 2012-2018  – referuje

Skarbnik Gminy (Druk Nr 50)
7) zmieniaj ca uchwa  w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i

dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szko ach i przedszkolach prowadzonych przez
Gmin  I owa – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego (Druk Nr 46)

8) zmieniaj ca uchwa  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy I owa – referuje Sekretarz
Gminy (Druk Nr 47)

9) okre lenia trybu i szczegó owych kryteriów oceny wniosków o realizacj  zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 42 str 1-7)

10)trybu powo ania cz onków oraz organizacji i trybu dzia ania Rady Gminnej Dzia alno ci
Po ytku Publicznego – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 42 str 8-10)

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