
, 

 
         
 
Znak:BR.0002.10.2019                          

                                                   

 
     
     
 
                      Zgodnie z art. 20 ust. 3
/ t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506/ 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 

w dniu
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 

 
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2019
b) zmieniającej uchwałę w sprawi
c) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2020 rok;
d) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacj

o kandydatach na ławników; 
e) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 2019 roku;

f) w sprawie określenia przystanków kom
lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, warunków i zasad korzystania 
ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych

g) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
uchwałę Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmi
i  przewoźników, warunków i zasad korzystania z
ustalenia stawki opłaty za korzystanie z

h) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

PR       PRZEWODNICZĄCY
                                 
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, t

e-mail: biurorady@umkonskie.pl
 

 
 

                                                           Końskie, dnia 

                                                      

  Sz. P.  
   ………………………………………..

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/  

z   w   o   ł   u   j   ę 
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady

w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 8.30 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 

ul. Partyzantów 1 (pok.18). 

zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Rozpatrzenie projektów uchwał: 
zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2019-2028; 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2020 rok; 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacj
o kandydatach na ławników;  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 2019 roku; 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów

przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz 
ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;  
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 

XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów
przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz 

ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków;  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ
                    W KOŃSKICH 

200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. 041 372 32 49, fax: 41 372 29 55,
biurorady@umkonskie.pl, www.umkonskie.pl

Końskie, dnia 24.07.2019 r. 

……………………………………….. 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

sesję Rady Miejskiej  

sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,  

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: 

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

e uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 r.; 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach informacji  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 

unikacyjnych, których właścicielem 
zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów 

z przystanków komunikacyjnych oraz 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na 
XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r. 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
na Końskie, udostępnionych dla operatorów 

przystanków komunikacyjnych oraz 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

MIEJSKIEJ 

fax: 41 372 29 55, 
www.umkonskie.pl 



i) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

j) w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia 
Miejska w Końskich. 

4. Zakończenie obrad. 
Przewodniczący Rady Miejskiej                                         

                                                                                           Piotr Słoka 
      

                                                                                     
Podstawa prawna do uzyskania przez radnego zwolnienia  
 z pracy: art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                                          
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506)                                                                  


