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Znak:BR.0002.17.2020                                                                   Końskie, dnia    
  
                                                                   

 

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 27 stycznia 2020 r. o godzinie 9.00 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 
ul. Partyzantów 1 (pok.18). 

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 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 
Końskie na 2020 r.; 

b) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Końskie; 

c) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Końskie w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Górny 
Młyn, w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Szabelnia oraz w 
pasie drogowym drogi gminnej łączącej ulicę Zachodnią z ulicą Gimnazjalną 
w Końskich; 

d) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Końskie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0426T Rogów – 
Dyszów w miejscowości Dyszów; 
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e) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Końskie w pasie drogowym drogi krajowej Nr 42 na ulicy Spacerowej 
w Końskich; 

f) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy 
Końskie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0422T na ul. Długiej w 
miejscowości Sierosławice; 

g) zmieniającej uchwałę Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich 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; 

h) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
gminnych dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Końskie. 

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 z późn. zm)  


