
 Koniecpol, dnia 24 listopada 2016 r. 

 

P O S T A N O W I E N I E  Nr 17/2016 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 24 listopada 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 01 grudnia  2016 r. na godzinę 14:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Koniecpol XXXIV  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 poprzednich sesji XXX, XXXI, XXXII, XXXIII 
4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pani 
Ilony Wypart – Góra. 

b)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana 
Mariana Wizemberga. 

c)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Państwa 
Ewy i Ireneusza Pawlik 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pani 
Pauliny Liberda. 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana 
Krzysztofa Dylewskiego 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  r w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana 
Dariusza Wawszczaka 

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  r w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz Pana 
Sylwestra Ziętala 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie nabycia 
udziału na rzecz Gminy Koniecpol działek nr ewidencyjny 
50,51,97,98,291,292,226,227,228,343,344/5,402,403,404,405,425,514,515,516 o 
powierzchni 9,46 ha położonych w miejscowości Rudniki. 

i)  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2015r. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie zwolnień w 
podatku od nieruchomości 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych 

m) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
opłaty targowej 

n) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r.  w sprawie określenia 
szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 



należności pieniężnych przypadających Gminie Koniecpol oraz jej jednostkom 
organizacyjnym 

o) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

p) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku 

q) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie określenie 
wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku 

r) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Koniecpolu 

s) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Koniecpol 

r) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy  
ul. Partyzantów w Koniecpolu 

s) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Koniecpol  do Związku Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego 
 

6. Interpelacje radnych. 
7. Wnioski sołtysów. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad XXXIV  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

 
 


