
 

 

sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  

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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 1500  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 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) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. (Druk Nr 70 str 15), 

 sprawozdanie finansowe za 2015 r., 

 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r., 
2) absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2015 r.  

 zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Iłowa za rok 2015, 

 wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Iłowej, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Iłowej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, 

 dyskusja, 

 podjęcie uchwały (Druk Nr 70 str 16), 

3) zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 

71), 

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

(Druk Nr 70 str 1), 

5) uchylająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy – referuje 

Przewodniczący Rady Miejskiej (Druk Nr 70 str 8), 

6) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum 

Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 70 

str 17- 19), 

7) ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej – referuje 

Przewodniczący Komisji Budżetu (Druk Nr 70 str 2-7), 

8) 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 70 str 9-11), 

9) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w 

ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 

Iłowa – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 70 str 12-13), 



 
 

10) skargi na działalność Burmistrza Iłowej – referuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

(Druk Nr 70 str 14). 

 

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 XXIV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  

 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY   
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