
 

 
 

                                                                                            
ORII.0002.4.2021 
 
 
 
Sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 
z późn.zm.) Przewodniczący Rady zwołuje zwyczajną XXX sesję Rady Miejskiej w Iłowej 
w zdalnym trybie obradowania w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 1500. 
 
 

Proponowany porządek obrad: 
 

 

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). 

5. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez Burmistrza Iłowej. 

6. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez komisje stałe Rady 

Miejskiej w Iłowej. 

7. Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia 

oraz do usunięcia naruszenia prawa; 

2) Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 136/5/XIV/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Iłowa; 

3) Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Iłowa za rok 2021; 

4) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu 
nieruchomości, nieruchomości stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej; 

5) Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 342/7/XLV/17 w sprawie uchwalenia Programu 
Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023; 

6) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa; 

7) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy 

Żagań o statucie miejskim. 

8. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

9. Sprawy różne. 

10. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY   
      
    /-/  Mirosław Wdowiak 

 


