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Znak:BR.0002.14.2019Końskie, dnia 

    
 
 
     
 
     
 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/ t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm/ 
 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 

w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 8.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:

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 sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie

na 2019 r.; 
c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponosz

w ośrodkach wsparcia 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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. 506 z późn. zm

 
 
 

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

e-mail:biurorady@umkonskie.pl
 

 
 

Końskie, dnia 18.10.2019r. 

    Sz.P 

   …………………………………….

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/ t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm/  

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

w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 24 października 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: 

jącej 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

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

     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.                                                          

. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm)  

PRZEWODNICZĄCYRADY MIEJSKIEJ
W KOŃSKICH 

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

……………………………………. 

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

sesję Rady Miejskiej  

w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 8.30 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,  

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: 

jącej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie 

enia odpłatności za pobyt  
schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 

Rady Miejskiej    

Piotr Słoka 

MIEJSKIEJ 

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


