
Protokół Nr XXXVIII/2017
z XXXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 marca 2017 r.

I.Stan Rady Miejskiej - 15 radnych
II.Obecni według załączonej listy obecności - 14 radnych

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
a)  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023
3. Zamknięcie obrad XXXVIIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Ad. 1 Pani  Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Koniecpolu Aneta  Chrzuszcz  dokonała otwarcia
XXXVIIII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Koniecpolu  i  stwierdziła,  że  jest  ona
prawomocna do podjęcia uchwał. Pani Przewodnicząca przywitała obecnych na sesji: Burmistrza
Ryszarda Suligę oraz radnych Rady Miejskiej.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie:
Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz oddała głos Panu Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze.
Burmistrz Ryszard Suliga – sesja zwołana jest w trybie pilnym ws. przyjęcia uchwały dotyczącej
Lokalnego  Programu  Rewitalizacji.  Program  ten  jest  jednym  z  ważniejszych  dokumentów.
Współpraca  gminy  ze  wszystkimi  interesariuszami,  szczególnie  z  obszaru  rewitalizacji  oraz
realizacja  przedsięwzięć  zawartych  w  programie  umożliwi  gminie  poprawę  jakości  życia
mieszkańców.  Jednym  z  przedsięwzięć  zawartych  w  opracowaniu,  bardzo  ważnym  dla
mieszkańców naszej Gminy jest rewitalizacja zdegradowanego budynku OSP przy ul. Szkolnej w
Koniecpolu, dla realizacji którego gmina zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne. Konkurs trwa
do dnia 30.03.2017 r. Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest uzgodniony, uchwalony
LPR oraz wpis na listę programów rewitalizacji województwa śląskiego, co musimy dokonać już w
dniu jutrzejszym.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

– Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXXVIII/257/17 z dnia 28 marca 2017 r.
sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata
2017-2023”

Za przyjęciem uchwały było 14 radnych.

Ad.  3  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Pani  Aneta  Chrzuszcz dokonała zamknięcia  XXXVIIII  
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Iwona Zatońska

Sesja trwała od godziny 16:30 do 16:50.
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