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

Rady Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 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. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie: 

1) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie 
miejscowości Klików, gmina Iłowa – referuje p. J. Kaniecki, Podinspektor w  Referacie 
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 153), 

2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie 
miejscowości Żaganiec, gmina Iłowa – referuje p. J. Kaniecki, Podinspektor w  Referacie 
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 153), 

3) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie 
miejscowości Iłowa, gmina Iłowa – referuje p. J. Kaniecki, Podinspektor w  Referacie 
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 153), 

4) zmian uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk 
Nr 155), 

5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013 r. (Druk Nr 154), 

 sprawozdanie finansowe za 2013 r., 

 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r., 
 

6) absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2013 r. 

 zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Iłowa za rok 2013, 

 wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Iłowej, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Iłowej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, 

 dyskusja, 

 podjęcie uchwały (Druk Nr 154), 
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5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

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

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych. 

8. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  

 

 

     

 Przewodniczący Rady 

                                                                                  /-/ Józef Brzezicki 

 

 

 

 

 

 

 
 


