
 

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

Miejskiej VI kadencji, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 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 i doraźnej Rady Miejskiej w Iłowej. 

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

1) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłowa – referuje Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej, 

2) zmian uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Iłowa – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 
59) 

3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2011 r. 

 sprawozdanie finansowe za 2011 r., 

 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r., 
4) absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2011 r. 

 zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy Iłowa za rok 2011, 

 wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Iłowej, 

 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Iłowej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, 

 dyskusja, 

 podjęcie uchwały 
5) zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin  – referuje Burmistrz Iłowej  (Druk Nr 60) 

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

 
 
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3-4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
2001r. z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas obrad sesji. 
Niniejsze zawiadomienie służy jako podstawa do uzyskania zwolnienia. 


