
 

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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 07 listopada 2017 r. o godz. 1500  

w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15.  

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, 

 Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Iłowej. 

 Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady 
Miejskiej. 

 Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2016/2017.  

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

3. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawie:   

1) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu 

rekreacyjnego w Czernej” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 146), 

2) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa rekreacyjnego 

obiektu w Koninie Żagańskim” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 146), 

3) podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku 

socjalno – administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, 

wybuduj” – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 146), 

4) zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy, 

5) skargi na działalność Burmistrza Iłowej – referuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
(Druk Nr 145 str 11-13), 

6) skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im.”Akademia Małych Zuchów 
w Iłowej – referuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 145 str 14-16), 

7) przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy 
Iłowa na 2018 rok – referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania 
Uzależnieniom (Druk Nr 141 str 1-13), 

8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2018 
rok – referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom (Druk Nr 
141 str 14-23), 

9) udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 11 
października 2017 r. (sygn. Akt PRPa 248.2016) na uchwałę nr 70/5/IX/07 Rady 
Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych 
(Druk Nr 145 str 1 -8) 

10) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Spraw 
Społecznych i Cywilnych (Druk Nr 145 str 9 -11) 
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11) uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 – 
referuje  Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych (Druk Nr 143), 

12) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje Ewa Gaweł 
– Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji (Druk Nr 142), 

13) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w 
Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 144), 

14) zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Iłowa – referuje Sekretarz 
Gminy (Druk Nr 140 str 1-6), 

15) zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy i zmiany siedziby 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iłowa – referuje Sekretarz Gminy 
(Druk Nr 140 str 7-12), 

 
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 XLIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.   
 
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY   

      

         /-/   Mirosław Wdowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


