
 

 
 

RADA MIEJSKA                                                                      Iłowa, 27-01-2022 r.  

        w IŁOWEJ 

   ul. Żeromskiego 27 

 68-120            IŁOWA                              

                                                                                               

ORII.0002.1.2022 

 

 

 

 

Sprawa: zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  

 

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

zwyczajną Rady Miejskiej VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2022 r.  o godz. 

1500 w Bibliotece Kultury w Iłowej ul. Żagańska 15. 

 

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. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej z pracy w 2021 roku i przedstawienie 
planu pracy na 2022 rok. 

8. Sprawozdanie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom z działalności 
w 2021 r. 

9. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Iłowej o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Iłowej w 2021 roku. 

10. Przyjęcie uchwał: 

1) Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z 

nieruchomości; 

2) Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 12/8/III/18 w sprawie  zarządzenia poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów; 

3) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży 

pożarnej; 

4) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Iłowa; 

5) Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 

2022-2030; 

6) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul. Żaków w Iłowej do wiaduktu 



 

 
 

A18” dla Powiatu Żagańskiego; 

7) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie 

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i 

doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. 

Borowskiej w Iłowej” dla Województwa Lubuskiego. 

11. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Iłowej. 

12. Sprawy różne. 

13. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Iłowej.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY   

      

   /-/    Mirosław Wdowiak 

 
 


