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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 15 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. Wręczenie aktu mianowania żołnierzowi rezerwy. 

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

 Burmistrza Iłowej,  

 Przewodniczących komisji stałych i doraźnej Rady Miejskiej w Iłowej.   

3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

4. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

5. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia „Lubuska Rybacka Lokalna 

Grupa Działania” w okresie programowania 2014 – 2020 – referuje J.Woronik, Główny 

Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 43 str 8), 

2) ustalenia dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Iłowej – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 

43 str 6-7), 

3) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), ustalenia ich liczby oraz wprowadzenia stałego 

zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Iłowa – referuje M. Ślebioda, 

Referent w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 43 str 1-5), 

4) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Usług Wspólnych w 

Iłowej” oraz nadania jej statutu – referuje Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Iłowej (druk Nr 44 str 1-7), 

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa – referuje Sekretarz Gminy 

(Druk Nr 44 str 8), 

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 XVII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY   

      

          Mirosław Wdowiak 
 
 
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3-4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 1515) pracodawca zobowiązany 
jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas obrad sesji. Niniejsze zawiadomienie służy jako podstawa do uzyskania zwolnienia. 


