
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.16.2019                                                        Końskie, dnia 12 grudnia 2019 r. 

                                                                                                              

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

 
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XVI sesję Rady Miejskiej w Końskich, która 
odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 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 protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

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

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

c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego 2019, 

d) w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni 
Miejskiej w Końskich na 2020 rok, 

e) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Końskie, na rok 
szkolny 2019/2020, 

f) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, 

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) zmieniająca uchwałę Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia                             
24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Koneckiego, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie, 
k) w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Nowy Kazanów, gmina Końskie, 
l) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2020 r. 
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                  
i Gminy Końskie na lata 2020-2032. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na    
2020 rok: 
a) odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 rok, 
c) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2020 rok, 
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2020 rok. 
7. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami. 
8. Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2019. 
9. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
10.Zakończenie obrad. 
 
                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej    
 
                                                                                                                   Piotr Słoka 
 

  


