
 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.9.2019                                                                     Końskie, dnia 19.06.2019 r. 
 

                                                            

 
      Radni Rady Miejskiej  

w Końskich  
 
 
 
                      Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506) 

z   w   o   ł   u   j   ę 
IX sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się 
w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18) 
 

                                   Projekt porządku obrad przewiduje: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami. 
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Końskie za 2018 r. oraz rozpatrzenie projektu uchwały  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie wotum zaufania. 
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za 2018 r. 
7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Końskie za 2018 rok. 
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018. 

9. Informacja nt. przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno – wypoczynkowego 2019. 
10.Sprawy różne. 
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a)  uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy 
ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką, 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego sołectwo Nieświń, 

d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2019-2028, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r., 
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f) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Końskie, 
g) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 

27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków, 

h) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 
2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, 

i) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach działki położonej w Końskich oznaczonej 
numerem 3130/12, 

j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Końskie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie 
oraz ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółki TELKOL Spółka z o.o. z siedzibą  
w Warszawie oraz jej następców prawnych, 

k) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie  
z tych przystanków, 

l) zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą 
powiatową – ul. Południową a drogą gminną – ul. Robotniczą w Końskich, 

m) powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, 
Sądu Rejonowego w Końskich, na kadencję 2020-2023, 

12.Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli   
     funkcjonowania M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.  
13.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski. 
14.Zakończenie obrad. 
                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej    
 
                                                                                                                          Piotr Słoka 
 
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy:                   
art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                                          
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506)                                                                                                                                                              


