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Protokół Nr LIII/2018 

z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

 

z dnia 19 kwietnia 2018 roku 

 

 

• Stan Rady Miejskiej - 15 radnych 

• Obecni według załączonej listy obecności - 15 radnych 

 

Ad. 1 Otwarcia LIII zwyczajnej Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Koniecpolu Aneta Chrzuszcz. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Chrzuszcz przywitała 

Burmistrza Ryszarda Suligę, Zastępcę Burmistrza Gwidona Jelonka, radnych, sołtysów i wszystkich 

obecnych i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad sesji. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- w sprawie podziału Gminy Koniecpol na obwody głosowania. 

- w sprawie zmiany uchwały nr XLV/308/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na 

lata 2011-2032. 

4. Zamknięcie obrad LIII  nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. 

Ad. 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dzisiejsza sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym jest ws. podjęcia 

uchwały o obwodach głosowania na terenie gminy Koniecpol termin jej podjęcia do 22 kwietnia 2018 

roku. Druga uchwała dotyczy zmiany uchwały ws. programu usuwania azbestu. Proszę Panią Martę 

Młyńską-Klimas o zabranie głosu. 

Pani Marta Młyńska – Klimas – co roku nanosimy zmiany ws. zgłoszeń osób, które chcą usunąć azbest 

ze swoich budynków. Została przeprowadzona inwentaryzacja w związku z którą w załączniku do 

niniejszej uchwały mamy wykaz budynków, z których będzie dofinansowanie na demontaż dachów  

z pokryciem azbestu. Wniosek do WFOŚ musimy złożyć do końca kwietnia. 

Radny Andrzej Kozak – mieszkańcy spodziewali się, że będzie znaczne dofinansowanie. 

Pani Marta Młyńska – Klimas – dofinasowanie jest na zdjęcie azbestu, natomiast nowe pokrycie dachu 

na budynku już we własnym zakresie. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – dziękuję, przystępujemy do głosowania.  
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- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIII/386/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.  w sprawie 

podziału Gminy Koniecpol na obwody głosowania. 

Przewodnicząca Aneta Chrzuszcz – proszę o głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych. 

- Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr LIII/387/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XLV/308/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032. 

 

Za przyjęciem uchwały było 15 radnych. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Ad.4 Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Aneta Chrzuszcz dokonała zamknięcia LIII 

nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Iwona Zatońska 

Sesja trwała od godziny 14:00 do 14:15. 

 

 

 

 


