
  

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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 09 lutego 2016 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 Komendanta Komisariatu Policji w Iłowej o stanie porządku i 

bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji  w Iłowej w 2015 roku. 

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej  w 2015 roku. 

4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  

5. Interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

6. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) utworzenia Miejskiej Rady Seniorów i nadanie jej statutu – referuje Urszula Antończyk 

z Fundacji Bory Dolnośląskie w Iłowej (Druk Nr 58 str 12-16), 

2) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa na lata szkolne 2016/2017-2018/2019, 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 57), 

3) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa – referuje 

Sekretarz Gminy (Druk Nr 58 str 7-8), 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Iłowa – referuje Przewodniczący Komisji Budżetu (Druk Nr 58 str 9), 

5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje 

Przewodniczący Komisji Doraźnej (Druk Nr 35 – wysłany 24.11.2015 r.), 

6) nadania nazwy ulicy w mieście (Azaliowa) – referuje Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej (Druk Nr 58 str 1-2), 

7) nadania nazwy ulicy w mieście (Słoneczna) – referuje Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej (Druk Nr 58 str 3-4), 

8) nadania nazwy ulicy w mieście (Spacerowa) – referuje Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej (Druk Nr 58 str 5-6), 

9) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej – referuje Kierownik Referatu Podatków, Opłat i 

Egzekucji (Druk Nr 56) 

10) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej 

„Centrum Usług Wspólnych w Iłowej” oraz nadania jej statutu – referuje Sekretarz 

Gminy (Druk Nr 55 str 8), 

11) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Łużyckiego Związku Gmin 

– referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 58 str 10-12), 



 
 

12) przystąpienia Gminy Iłowa do Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 

referuje Burmistrz (Druk Nr 59), 

13) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 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 Sekretarz Gminy (Druk Nr 51) 

14) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 52 str 1-5), 

15) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi 

wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 53 str 1-5), 

16) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 53 str 5-8), 

17) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 52 str 5-25), 

18) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – referuje Sekretarz Gminy (Druk 

Nr 54), 

19) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu 

boisk „Orlik” – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 52 str 26-28), 

20) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów 

komunalnych – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 55 str 1-7). 

 

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski przewodniczących organów wykonawczych jednostek 
pomocniczych. 

10. Zakończenie XIX sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY   

      

          Mirosław Wdowiak 
 
 


