
Rodo Mieisko
Koniecpol, dnia 11 lutego 2016 r_

Pos TA N oWl E N l E Nr 1412016
Pżewodniczącggo Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia ll lutego 20l6 r.
v Xenicrpolr

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca ,l990 
r o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. u.z2015r.poz. 1515 z póżn. zm.\
postanawiam:

§1,
zwołać na dzień l8 lutego 20l6 r. na godzinę 14.00 W budynku zespołu szkół Ponadgimnazjalnych W Koniecpolu ul,
Armii Kra,iowej 26 - sala Projekcyjna XXll zwyczajną sesję Rady Miejskiej.

§2,

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący polządek obrad sesji;

1. otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Pżyjęcie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. sprawozdanie Burmistrza z prac W okresie międzysesyjnym.
5_ lnformacja z prac komisjiW okresie międzysesyjnym.
6. lnterpelacjeradnych
7. Podjęcie uchwał W sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej W Koniecpolu Nr X)U116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
b) Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzieżawy na żecz Jacka

Banaszkiewicza
c) Wyrażenia zgody na odstąpienie od pżetargowego trybu zawarcia umowy dzieżawy na rzecz Jadwigi

Kaczmarzyk
d) pżyjęcia ,Gminnego Programu Pżeciwdziałania Przemocy W Rodzinie oraz ochrony ofiar Pżemocy W

Rodzinie na lata 2016-2019"
e) pżyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemóW Alkoholowych" oraz,,Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 rok,

D kontynuacji członkostwa Gminy KoniecpolW stowazyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania 
"Ju€jskaRyba'

g) utwozenia samoządowejjednostki organizacyjnej "centrum Usług Wspólnych W Koniecpolu"
h) nadania statutu samożądowej jednostce organizacyjnej "centrum Usług Wspólnych W Koniecpolu"
i) gromadzenia dochodóW przez szkoły i przedszkola funkcjonujące jako jednostki budżetowe na

Wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodóW
j) stawki jednostkowej dotacji pzedmiotowej dla samorządowego zakładu budźelowego ,,centrum

lntegracji społecznej W KoniecpolU".
8, odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
9. zapytania iWolne wnioski
,l0, Sprawy róźne
11, Zamknięcie obrad Xxll zwyczajnej sesji Rady Miejskiej W Koniecpolu

§3,

Ustalić listę osób zaproszonych

§4,
za rcalizaąę niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.

P żewodniczący yrryskiej W Koniecpolu
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