
 

 
 

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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 10 listopada 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 informacji o Gminnej Radzie Seniorów – referuje Jolanta Marciniak-Sych ze 

Stowarzyszenia Bory Dolnośląskie. 

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

 Burmistrza Iłowej,  

 Przewodniczących komisji stałych i doraźnej 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 
2014/2015. 

3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

4. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

5. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) wprowadzenia opłaty targowej referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 29 str 1) 

2) zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla 

inkasentów – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 29 str 2-3) 

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje 

Sekretarz Gminy (Druk Nr 30 str 11-16) 

4) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 30 str 1-4) 

5) 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 2016 – 

referuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych  

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 XV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 

                                                                                               Przewodniczący Rady 

                                                                                /-/ Mirosław Wdowiak 
 
 
 
 
 


