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

Rady Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 marca 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. Przyjęcie uchwał w sprawie:   

1) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Iłowa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 122), 

2) przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego – referuje J. 

Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 121), 

3) zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 

123), 

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Iłowej – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 120 str 3), 

5) zasad ustalania i przekazywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Iłowej z budżetu Gminy Iłowa środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od 

towarów i usług – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 120 str 1-2), 

6) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół 

podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów 

przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji – referuje Skarbnik Gminy 

(Druk Nr 117 str 1-14), 

7) wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu 

stanowiącego część działki 512/5 położonej w Iłowej przy ul. Borowskiej – referuje J. 

Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 117 str 15-16), 

8) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Iłowa – referuje M. Korczyńska, Referent w Referacie Gospodarki 

Komunalnej (Druk Nr 118), 

9) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia – referuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych i 

Cywilnych (Druk Nr 119 str 1-5), 
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10) określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej 

szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia – referuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych i 

Cywilnych (Druk Nr 119 str 5-6), 

11) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. – referuje Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych i Cywilnych (Druk Nr 120 str 4-7), 

12) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i 

placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa – referuje 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Cywilnych (Druk Nr 120 str 7-12). 

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w 2016 roku. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 

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

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

9. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Iłowej.   
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY   

      

     /-/     Mirosław Wdowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


