
 

  

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

Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. o godz. 14
00

  

w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15 (sala widowiskowa). 

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 Rady Miejskiej w Iłowej. 

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

3. Przyjęcie uchwały w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części 
gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 626/4 położonej w Iłowej przy ul. 
Piaskowej – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk 
Nr 137) 

2) wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których  niezrealizowane kwoty nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 134) 

3) zmian uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 
135) 

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013 – 2021 – referuje 
Skarbnik Gminy (Druk Nr 136) 

5) uchwała budżetowa na rok 2014 Gminy Iłowa – referuje Burmistrz  (Druk Nr 138) 

 odczytanie projektu uchwały budżetowej, 

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

 odczytanie opinii poszczególnych komisji stałych rady gminy o projekcie uchwały 
budżetowej, 

 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

 głosowanie nad uchwałą budżetową, 
6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014 – 2023  – referuje 

Skarbnik Gminy (Druk nr 139) 
 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

6. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

 

 

Przewodniczący Rady 

    /-/ Józef Brzezicki 

 

 
 
 


