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

Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 03 grudnia 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. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r. (z Urzędu Skarbowego Żagań) 

3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

4. Przyjęcie uchwały w sprawie: 

1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku – referuje Skarbnik Gminy  

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z 

budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn „Budowa placu zabaw 

przy ul. Piaskowej w Iłowej” – referuje Skarbnik Gminy  

3) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku – 

referuje Skarbnik Gminy  

4) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki 

wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie „Czerna” – referuje 

Skarbnik Gminy  

5) zmian uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy 

6) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Żagańskiego nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Iłowa – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie 

Gospodarki Komunalnej   

7) ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Iłowej 

referuje Sekretarz Gminy  

8) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w 

Iłowej – referuje Sekretarz Gminy  

9) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 

na obszarze gminy Iłowa w 2014 roku – referuje Sekretarz Gminy  

10) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy  

11) wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej – referuje 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej  

12) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na rok 2014 – referuje Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Iłowej  

 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  


