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

Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 października 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) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego z zakresie dożywiania „Pomoc gminy 

w zakresie dożywiania” na lata 2017 – 2020 – referuje Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej (Druk Nr 83 str 1-4), 

2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017 – 2020 – 

referuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (Druk Nr 83 str 5-6), 

3) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017 – 2020 – referuje Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej (Druk Nr 83 str 7-8), 

4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje Sekretarz 

Gminy (Druk Nr 84), 

5) określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – referuje 

Sekretarz Gminy (Druk Nr 85 str 1-4), 

6) o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – referuje Sekretarz Gminy 

(Druk Nr 4-8), 

7) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Iłowa na lata 2017 – 2032” – referuje M. Korczyńska, Referent w Referacie 

Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 82). 

 

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 XXIX sesji Rady Miejskiej w Iłowej.   
 

PRZEWODNICZĄCY RADY   
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