
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XVIII sesję Rady
Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 1500  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. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 
3. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
4. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk
Nr 49),

2) wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 48 str
1-6) ,

3) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  samorządowej  jednostki  organizacyjnej
„Centrum Usług Wspólnych w Iłowej” oraz nadania jej statutu – referuje Skarbnik Gminy
(Druk Nr 50 str 1),

4) o  zmianie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Iłowa  –  referuje  Sekretarz
Gminy (Druk Nr 50 str 2),

5) uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Iłowa – referuje Burmistrz:
  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

  odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały
budżetowej,

  odczytanie  opinii  poszczególnych  komisji  stałych  Rady Miejskiej  o  projekcie
uchwały budżetowej,

  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  głosowanie nad uchwałą  budżetową,
Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok został przekazany radnym Zarządzeniem Nr 130/15 z dnia
12.11.2015 r. – wysłany w dniu 13.11.2015 r.



6) uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Iłowa  na  lata  2016  –  2030  –
referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 40 – wysłany do radnych w dniu 16.11.2015 r.),

7) zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  oraz  ustalenie  ich  przebiegu  na  terenie
miejscowości Kowalice, gmina Iłowa – referuje J.Kaniecki – Podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 47 str 7 – 8),

8) zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  oraz  ustalenie  ich  przebiegu  na  terenie
miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa – referuje J.Kaniecki – Podinspektor w
Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 47 str 4 – 6),

9) zaliczenia  dróg  do  kategorii  dróg  gminnych  oraz  ustalenie  ich  przebiegu  na  terenie
miejscowości  Iłowa,  gmina  Iłowa  –  referuje  J.Kaniecki  –  Podinspektor  w  Referacie
Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 47 str 1 – 3),

10) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,  zatwierdzonej  dla  Gminy  Wymiarki  obowiązującej  na  terenie  miejscowości
Borowe – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 48 str 7 -8),

11) zmiany „Strategii  Rozwoju Gminy Iłowa na lata  2014 – 2020” – referuje  J.Woronik,
Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 46 str 10 – 12),

12) opłat  za  korzystanie  z  gminnego  cmentarza  w  Iłowej  –  referuje  Kierownik  Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej (Druk Nr 46 str 1 – 9).

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 XVIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
     
          Mirosław Wdowiak
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