
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XXX sesję Rady 

Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 29 października 2013 r. o godz. 14
00

  

w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15. 

Proponowany porządek obrad: 

I. Sprawy regulaminowe 

1. Otwarcie sesji i powitanie. 

2. Stwierdzenie quorum.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany 

w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad). 

II. Obrady 

1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez: 

- Burmistrza Iłowej,  

- Przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej w Iłowej. 

2. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 

3. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r.  

4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

5. Przyjęcie uchwały w sprawie: 

1) przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy 
Iłowa na 2014 rok – referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania 
Uzależnieniom (Druk Nr 124) 

2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2014 
rok – referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom (Druk Nr 
124) 

3) uznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa za nieuzasadnione (Druk Nr 125) 
4) ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej – referuje A. Balik, 

Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 126) 
5) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – referuje 

Sekretarz Gminy (Druk Nr 123) 
6) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 127) 
7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje Sekretarz 

Gminy (Druk Nr 123) 
8) o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z 
przystanków komunikacyjnych – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie 
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 127) 

9) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn.”Uporządkowanie gospodarki 
wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna” – referuje 
Sekretarz Gminy (Druk Nr 123) 

10) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na inkaso – referuje Sekretarz 
Gminy (Druk Nr 127) 
 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

 

 
 
 


