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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 6 września 2016 r. o godz. 1500  w Gminnym 

Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ul. Żagańska 15. 

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) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – referuje Kierownik Referatu Podatków, 
Opłat i Egzekucji  (Druk Nr 75), 

2) zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso – referuje Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji    (Druk Nr 76 
str 1 i 4), 

3) wprowadzenia opłaty targowej – referuje Kierownik Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji  (Druk 
Nr 76 str 2), 

4) zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów – referuje Kierownik 
Referatu Podatków, Opłat i Egzekucji  (Druk Nr 76 str 3-4), 

5) udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 29.07.2016 r. na 
uchwałę nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i 
trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 76 str 5-
12), 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Młyńska i Traugutta) – 
referuje  J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 77 str  1), 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg 
gminnych (Leśna) – referuje  J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk 
Nr 77 str  2), 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich 
przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa (Dolanowo/Żaków) – referuje  J. Kaniecki, 
Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 77 str 3-4), 

9) w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa (Żeromskiego) – referuje  J. Kaniecki, 
Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 77 str  5), 

10) pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako 
drogi publicznej na terenie miejscowości Szczepanów – referuje  J. Kaniecki, Podinspektor w 
Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 77 str  8), 

11) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie 
miejscowości Czerna, gmina Iłowa – referuje  J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki 
Komunalnej (Druk Nr 77 str  6-7). 

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 XXVI sesji Rady Miejskiej w Iłowej.   
 

PRZEWODNICZĄCY RADY   
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