
                                                                                     Koniecpol, dnia 18 kwietnia 2019 r. 

 

                                                              P O S T A N O W I E N I E  Nr 5/2019 

 

  Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 18 kwietnia  2019r. 

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

                                    (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) p o s t a n a w i a m : 

§1. 

zwołać na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godzinę 15:30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol 

IX 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. Informacje w sprawie uwag zgłoszonych do protokołów z obrad poprzednich sesji. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia  

2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniecpol na lata 2019-2030. 

2) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy. 

3) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Nad Strugą w Koniecpolu.                                            

4).  Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. St. Żeromskiego w Koniecpolu.  

5) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej w Koniecpolu.                                                                                                                    

6) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż działek   niezabudowanych 

położonych w Koniecpolu przy ul. Wąskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3229/55, 3229/39 oraz 

3229/15w trybie przetargowym - ograniczonym skierowanym do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości.                                                                                                     

7) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek  niezabudowanych 

położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1507/37 oraz 1288/3w trybie 

przetargowym. 

8). Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 

położonych w Koniecpolu przy ul. Rzecznej oznaczonych numerem ewidencyjnym 1472, 1473 oraz 1474 w 

trybie bezprzetargowym, przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej oznaczonej jako 

działka numer 1507/39.                                                                                                                                                                  

9) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie: wyrażenia zgody na  sprzedaż działek niezabudowanych 

położonych w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3200/7, 2571/3 oraz 

2571/4 w trybie przetargowym. 

10) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej                 

w Koniecpolu z dnia 25 lutego2019r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku  

leśnego  od osób fizycznych w drodze inkasa, i wyznaczenia  inkasentów oraz określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

11) Uchwała Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie uchylenia Uchwały nr V/45/2019 Rady Miejskiej w 

Koniecpolu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodni Rejonowa w Koniecpolu 
6. Wystąpienie zaproszonych gości. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Sprawy różne. 

10.Zamknięcie obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu. 

 

                                                                    §3. 

 

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


