
 Koniecpol, dnia 17 sierpnia  2016 r. 

 

P O S T A N O W I E N I E  Nr 16/2016 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

 

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

 

p o s t a n a w i a m  :  

 

§1. 

Zwołać na dzień 24 sierpnia  2016 r. na godzinę 13.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Koniecpol XXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej. 

       §2. 

Zaproponować Radzie Miejskiej następujący porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 
2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Mateusza Szymalę.  
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.   

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Koniecpol, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koniecpol oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków; 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.   

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koniecpolu; 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.   

w sprawie powołania do pracy w Komisji …………Radnego Mateusza Szymala; 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.   

w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zadania pn.: 

„Nowocześni, szybcy, ekologiczni”, mającego na celu poprawę sytuacji 

transportowej garnizonu śląskiego; 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.   
w sprawie utworzenia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy 

społecznej; 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 24 sierpnia 2016 r.   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Wnioski sołtysów. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

§3. 

Ustalić listę osób zaproszonych. 

§4. 

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy 

Koniecpol. 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Koniecpolu 

                                                  Aneta Chrzuszcz

 
 


