
 

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

Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 23 maja 2012 r.  o godz. 14
00  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. Informacja dyrektora M. Leszczyńskiego na temat działalności Lokalnej Grupy Działania 
„Bory Dolnośląskie”. 

3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.  
4. Przyjęcie uchwał w sprawie: 

1) określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
za pierwsze półrocze – referuje Skarbnik Gminy; 

2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku z budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz 
zagospodarowanie przyległego do niej terenu” – referuje Skarbnik Gminy; 

3) zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy; 
4) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2012 – 2018 – referuje 

Skarbnik Gminy; 
5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej; 
6) wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  – 

referuje J.Kaniecki, podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej; 
7) powołania komisji doraźnej – referuje Przewodniczący Rady Miejskiej; 
8) podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu – referuje Sekretarz Gminy; 
9) podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych – referuje Sekretarz Gminy. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
7. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

 
 
 

Przewodniczący Rady 
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