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Znak:BR.0002.11.2019                          
   
 
     
     
 
                      Zgodnie z art. 20 ust. 3
/ t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506/ 
  

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 

w dniu 27 sierpnia 
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) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 

na uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwi
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2019 roku;

b) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Końskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców;

c) w sprawie ustalenia cen za usługi prz
w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie oraz 
sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej;

d) zmieniającej 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;

e) zmieniającej 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.

4. Zakończenie obrad. 
 

                                                                                           
  
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. 
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                                                           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 Miejskiej 

w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 8.30
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 

ul. Partyzantów 1 (pok.18). 

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
Przyjęcie porządku obrad. 
Rozpatrzenie projektów uchwał: 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
na uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2019 roku; 
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Końskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców; 
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie oraz 
sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej; 
zmieniającej uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 

czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w drodze inkasa; 
zmieniającej uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 
27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków. 

     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                       

                                                                                         Piotr Słoka
                                                                                   

Podstawa prawna do uzyskania przez radnego zwolnienia  
art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                                          

r.  poz. 506)        

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 21.08.2019 r.                        

……………………………………….. 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

sesję Rady Miejskiej  

8.30 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,  

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
na uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 marca 2019 r.  

erzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

ewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Końskie oraz 

zmieniającej uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  
czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

zmieniającej uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia  
27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

Rady Miejskiej   
                                        

Piotr Słoka 
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