
 

 
 

 

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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 września 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. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

3. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2016 – 2019 – referuje 

Kierownik Referatu Organizacyjnego – Druk Nr 24 str 1-2, 

2) nadania nazwy „Skwer Zesłańców Sybiru” terenowi w Iłowej – referuje Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej – Druk Nr 25 str 1-2, 

3) aktualności studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 

gminy Iłowa i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – referuje 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Druk Nr 25 str 4-5 oraz Druk Nr 26, 

4) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – 

Druk Nr 25 str 6-7, 

5) zmieniająca Uchwałę Nr 320/6/XL/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 września 

2014r. 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 Gospodarki Komunalnej – Druk Nr 25 

str 8, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy – referuje M. Ślebioda, Referent w Referacie 

Gospodarki Komunalnej – Druk Nr 28, 

7) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów – referuje 

Kierownik Referatu  Spraw Społecznych i Cywilnych – Druk Nr 24 str 3-4, 

8) zmian uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy – Druk 

Nr 27, 

9) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji z budżetu 

Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 

innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

wykorzystania tych dotacji – referuje Skarbnik Gminy – Druk Nr 25 str 3, 



 

 
 

10) wprowadzenia regulaminu korzystania z hali widowiskowo-sportowej „Piast” w Iłowej 

– referuje Sekretarz Gminy – Druk Nr 24 str 10-12, 

11) ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-

sportowej „Piast” w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy – Druk Nr 24 str 13-15, 

12) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, 

nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej – referuje J.Kaniecki, Podinspektor 

w Referacie Gospodarki Komunalnej – Druk Nr 24 str 5-6, 

13) wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości 

Agencji Nieruchomości Rolnych – referuje J.Kaniecki, Podinspektor w Referacie 

Gospodarki Komunalnej – Druk Nr 24 str 7-9, 

14) wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości Powiatu Żagańskiego do 

gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa- referuje J.Kaniecki, Podinspektor w 

Referacie Gospodarki Komunalnej – Druk Nr 25 str 9-11, 

 
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 XIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 


