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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 01 grudnia 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) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2015 

roku  referuje Skarbnik Gminy 

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

3) przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 

gminy Iłowa na 2016 rok – referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania 

Uzależnieniom 

4) przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na 2015 

rok – referuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 

5) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowościach Iłowa, Czerna, Czyżówek, 

Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Szczepanów, Wilkowisko i Żaganiec – referuje 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

6) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na rok 2016 w miejscowości Borowe – referuje Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej 

7) wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej – 

referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

8) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa – 

referuje Przewodniczący Komisji Doraźnej 

9) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – referuje Przewodniczący Komisji Doraźnej 

10) wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru 

oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów – referuje 

Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji 

11) zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – referuje Kierownik Referatu 

Podatków, Opłat i Egzekucji 

12) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – referuje Kierownik 

Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji 

13) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso – referuje Kierownik Referatu Podatków, Opłat 

i Egzekucji 



 
 

14) określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach 

opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i 

podatek leśny – referuje Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji 

15) o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych – referuje Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji 

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 XVI sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 


