
 

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

Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 27 września 2012 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). 
                    Prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej  

II. Obrady 

1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez: 
- Burmistrza Iłowej,  
- Przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej w Iłowej. 

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  
 

3. Przyjęcie uchwały w sprawie: 
1) wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

porozumienia w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie na rzecz 
Województwa Lubuskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa – referuje J.Kaniecki, Podinspektor 
w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 63) 

2) zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk 
Nr 65) 

3) podpisania umowy  partnerskiej pomiędzy gminą Iłowa i niemiecką   gminą Rietschen – 
referuje J.Woronik, Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 
64) 

4) opłaty targowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 66) 
5) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 66) 
6) wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz 

terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów – referuje Sekretarz 
Gminy (Druk Nr 66) 

7) zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów – referuje 
Sekretarz Gminy (Druk Nr 66) 

8) zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 66) 

9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – referuje Sekretarz Gminy 
(Druk Nr 66) 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do 
zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny – referuje Sekretarz Gminy (Druk 
Nr 66) 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych – referuje 
Sekretarz Gminy (Druk Nr 66) 

12) opłat za zajęcie pasa drogowego – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 66) 
13) rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej – referuje 

Sekretarz Gminy  
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
6. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

 
Przewodniczący Rady 
   /-/  J.Brzezicki 


