
 
 

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

Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 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 Rady Miejskiej w Iłowej. 

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej za 2013 rok. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie: 

1) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu 

nieruchomości Gminy Iłowa – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki 

Komunalnej (Druk Nr 143), 

2) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Iłowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 141), 

3) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza 

komunalnego w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 141), 

4) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 141), 

5) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 141), 

6) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 142), 

7) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków 

komunikacyjnych – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 142), 

8) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 

142), 

9) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku 

Dworskiego w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 142), 

 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

6. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 

7. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

 Przewodniczący Rady 

                                                                                   /-/ Józef Brzezicki 


