
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia,

że zwołuje IX sesję Rady Miejskiej V kadencji, która odbędzie się w dniu

25 lipca  2007r o godz. 1400  w  Gminnym  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Iłowej

ul. Żagańska 15.
Proponowany porządek obrad:

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).

Prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej
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.Przyjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek
budżetowych i zakładu budżetowego z

      terenu Gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego
2) powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników

– referuje Kierownik Referatu Organizacyjnego
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze

przetargu części nieruchomości ozn. działką nr 667 z przeznaczeniem pod
budowę stacji transformatorowej  w Iłowej przy ul. Pułaskiego – referuje
J.Kaniecki podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości i sprzedaż gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste –
referuje J. Kaniecki podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w    obrębie Konin Żagański – referuje p.o. Kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej

6) zmiany „Programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami
pozarządowymi oraz       podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w 2007 roku” – referuje Sekretarz  Gminy

7) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Iłowej – referuje
Kierownik  Referatu Organizacyjnego

8) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa – referuje
Sekretarz Gminy

9) zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Iłowa osobom do tego
uprawnionym – referuje p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Iłowej

10) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,



wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso – referuje
Skarbnik Gminy

11) wyrażenia woli zmiany granic aglomeracji „Iłowa” – referuje Sekretarz
Gminy

12) zmieniająca uchwałę Nr X/50/94 Rady Gminy i Miasta w Iłowej z dnia 2
marca 1994r. w sprawie ustalenia miesięcznych minimalnych stawek
bazowych czynszu najmu za lokale użytkowe należące do zasobu gminy
oraz trybu najmu tych lokali – referuje J.Kaniecki podinspektor w Referacie
Gospodarki Komunalnej

13) zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział
w Zielonej Górze – referuje Skarbnik Gminy

14) zmian budżetu Gminy Iłowa na 2007 rok – referuje Skarbnik Gminy
15) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na
2007 rok” – referuje Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

    4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

Przewodniczący Rady
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