
                                                                  

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

Rady Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018  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, 

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

3. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

4. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej z pracy w 2017 roku i 

przedstawienie planu pracy na 2018 rok. 

5. Przyjęcie uchwał w sprawie:   

1) odwołania Skarbnika Gminy – referuje Burmistrz (Druk Nr 157 str 1), 
2) powołania Skarbnika Gminy – referuje Burmistrz (Druk Nr 157 str 2), 
3) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – referuje Kierownik 
Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji (Druk Nr 156 str 1-2), 

4) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – referuje 
Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji (Druk Nr 156 str 1-2), 

5) o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia 
terminu płatności dla inkasentów – referuje Kierownik Referatu Podatków, Opłat i 
Egzekucji (Druk Nr 156 str 3-4), 

6) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa – referuje 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 158), 

7) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 
„Centrum Usług Wspólnych w Iłowej” oraz nadania jej statutu – referuje Burmistrz  
(Druk Nr 159), 

8) określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Iłowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania – referuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych i 
Cywilnych (Druk Nr 160), 

 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

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

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych. 

9. Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.   
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