
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.13.2019                                                        Końskie, dnia 26 września 2019 r. 

                                                                                                              

 
 Sz. P.  ……………………………………… 
 
            ………………………………………. 

 
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XIII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która 
odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godz. 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. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich. 
6. Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2019 r.  
7. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej, 

b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich, 

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

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na  
2019 r., 

e) zmieniająca uchwałę Nr X/82/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie 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, 

f) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 grudnia 
2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady 
tworzenia specjalnego funduszu nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 
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g) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia  
2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie, 

h) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Końskie, 
i) zmieniająca uchwałę Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2015 r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu, 
j) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej drogę powiatową – ul. 

Zachodnią z drogą wewnętrzną na działce o nr ew. gr. 2294/10 włączoną do ul. 
Gimnazjalnej w Końskich, 

9. Rozpatrzenie protokołu Komisji Ochrony Zdrowia Pomocy Społecznej i Ochrony 
Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno-higienicznego miasta  
i gminy Końskie. 

10.Informacja nt. oświadczeń majątkowych.  
11.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
12.Zakończenie obrad. 
 
                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej    
 
                                                                                                                Piotr Słoka 

 


