
 Koniecpol, dnia 23 marca 2017 r. 

 
P O S T A N O W I E N I E  Nr 19/2017 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 23 marca 2017 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 30 marca 2017 r. na godzinę 14:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol XXXIX zwyczajną 
sesję Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

§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. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Wystąpienie zaproszonych gości. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
nr XXXV/229/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. 

b) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXV/231/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Koniecpol na lata 2017–2030. 

c) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania 
i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od 
towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym. 

d) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Koniecpol. 

e) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/42/15 
Rady Miejskie w Koniecpolu z dnia 19.03.2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę 
Koniecpol. 

f) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017  

g) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Koniecpol. 

h) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie podziału sołectwa 
Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa: Aleksandrów i Michałów. 

i) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVIII/182/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie miasta i gminy Koniecpol na lata 2011-2032. 

j) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1586/1 położonej w Koniecpolu stanowiącej 
własność Gminy Koniecpol w trybie przetargowym. 

k) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 781/2 położonej w Luborczy stanowiącej własność 
Gminy Koniecpol w trybie przetargowym. 

l) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania 
taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

m) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa  w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 2. 

n) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Kierownik MGOPS w Koniecpolu. 

o) Przyjęcie stanowiska Rady Miejskie w sprawie skargi na działalność urzędników Urzędu Miasta i Gminy 
w Koniecpolu. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Wnioski sołtysów. 

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad XXXIX  zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

§3. 
Za realizację niniejszego postanowienia czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Koniecpolu 

                                                                 Aneta Chrzuszcz 


