
 

 
 

 

 

Sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje VIII sesję Rady 
Miejskiej VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019 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:  

1) Burmistrza Iłowej,  

2) Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej. 

2. Sprawozdanie z realizacji 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 za rok 2018. 

3. Przyjęcie uchwał: 

1) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz ustalenie tego wymiaru dla 

pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty 

pedagogicznego, referuje Elżbieta Koseła – Podinspektor w Referacie Spraw 

Społecznych i Cywilnych, druk nr 32; 

2) w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie 

miejscowości Borowe, referuje Wojciech Kaczmarski – Kierownik Referatu 

Inwestycji i Zamówień Publicznych, druk nr 33; 

3) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa, 

referuje Wojciech Kaczmarski – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, druk nr 34; 

4) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

referuje Elżbieta Kinal – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, druk nr 

35; 

5) w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Iłowa, referuje Monika 

Wołujewicz – Skarbnik Gminy, druk nr 36. 

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie VIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 

 


