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

Rady Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 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. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Iłowej o stanie porządku i 

bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji  w Iłowej w 2016 roku. 

5. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds Przeciwdziałania Uzależnieniom z działalności 

w 2016 roku. 

6. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej z pracy w 2016 roku i 

przedstawienie planu pracy na 2017 rok. 

7. Przyjęcie uchwał w sprawie:   

1) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

– referuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych (Druk Nr 115), 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej – referuje 

Franciszek Przynoga, Przedstawiciel Grupy Wnioskodawców (Druk Nr 116), 

3) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Gminę Iłowa – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 101), 

4) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 102), 

5) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 103), 

6) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego 

wymiaru dla pedagogów i logopedów – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 104), 

7) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa -– 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 105), 

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

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 106), 

9) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w 

Iłowej i nadanie jej statutu – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 107), 
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10) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 

108), 

11) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – referuje 

Sekretarz Gminy (Druk Nr 109), 

12) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg 

powiatowych do kategorii dróg gminnych – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 110), 

13) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 111), 

14) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2017 – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 112), 

15) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 113), 

16) ogłoszenia jednolitego tekstu 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 114), 

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

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

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

11. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.   
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY   

      

     /-/   Mirosław Wdowiak 
 
 
 
 
 


