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

Rady Miejskiej VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29 maja 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) zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk 

Nr 131) 

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 – 2030 – referuje 

Skarbnik Gminy (Druk Nr 132) 

3) przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 – 2020 referuje 

J.Woronik, Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 130) 

4) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, 

nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej – referuje J.Kaniecki, Podinspektor 

w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 129 str 9-10) 

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

stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej – referuje 

J.Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej (Druk Nr 129 str 11) 

6) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania 

stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży Gminy Iłowa – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 128 str 1-6) 

7) o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz 

nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 

128 str 7-11) 

8) stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioklasową szkołę 

podstawową – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 129 str 1-3) 

9) dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiazku 

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu – referuje Sekretarz 

Gminy (Druk Nr 129 str 4-6) 

10) ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i 

opiekę w przedszkolu publicznym – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 129 str 6) 
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11) o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” – 

referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 129 str 7) 

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

Gminy (Druk Nr 129 str 8-9) 

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 XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.   
 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY   

      

          Mirosław Wdowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3-4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.  poz. 1515) pracodawca zobowiązany 
jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas obrad sesji. Niniejsze zawiadomienie służy jako podstawa do uzyskania zwolnienia. 


