
 

 
 

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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 marca 2015 r. o godz. 15
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). 

II. Obrady 

1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez: 

 Burmistrza Iłowej,  

 Przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej w Iłowej.   

2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej za 2014 rok. 

3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

4. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

5. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
1) przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2015 – 2017 – referuje 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej (Druk Nr 10), 
2) zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk 

Nr 15), 
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego – referuje Skarbnik Gminy 

(Druk Nr 14). 
4) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk 
Nr 13), 

5) wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości 
Agencji Nieruchomości Rolnych – referuje Pan Janusz Kaniecki, Podinspektor w 
Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 12), 

6) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa w roku szkolnym 2015/2016, które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za 
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – referuje 
Sekretarz Gminy (Druk Nr 11). 

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 VII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 

 

         Przewodniczący Rady 

                                                                                 /-/ Mirosław Wdowiak 
 


