
Koniecpol, dnia 19 maja 2016 r. 

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

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 19 maja 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 02 czerwca  2016 r. na godzinę 14.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol XXVII 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. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje radnych 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

b) zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XX/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku 

c) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Finansów, Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych  i Ładu Przestrzennego 

na II półrocze 2016 r. 

d) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa na II półrocze 2016 r. 

e) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Rewizyjnej  na II półrocze 2016 r. 

f) przyjęcia planu pracy komisji na Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa  na II półrocze 2016 

g) zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 

2015 r. 

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej 

Przychodni Rejonowej w Koniecpolu za 2015 r. 

i)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2015 r. 

j)  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 
k) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018 dla Gminy Koniecpol 

l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

m) zmiany regulaminu ws. utrzymania czystości i porządku 

n) zaopiniowania zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji Koniecpol. 

 

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 

8. Wnioski sołtysów. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu 

§3. 

Ustalić listę osób zaproszonych 

§4. 

Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koniecpolu  

Gwidon Jelonek

 

 


