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                        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./ oraz art. 15 zzx. ust. 1  i 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                   
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) 

 

zwołuję w trybie zdalnym 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  
w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 8 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 
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 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2020-2032, 
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie 

na 2020 r., 
c) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania             

i wykupu, 
d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Koneckiego, 
e) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2020 roku, 
f) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na 

uchwałę Nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty, 
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g) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie  
Gminy Końskie w pasie drogowych dróg gminnych ul. Ceramicznej w Końskich, 
Kuźniczej i Przemysłowej w Kornicy oraz w Stadnickiej Woli, 

h) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie  
Gminy Końskie w pasie drogowym dróg powiatowych ul. Armii Krajowej,  
ul. Browarnej, ul. Południowej w Końskich, drodze Nr 0424 T w miejscowości Proćwin 
oraz drodze Nr 0422 T w M. Nowy Dziebałtów, 

i) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi prowadzącej do cmentarza 
w Nowym Dziebałtowie, 

j) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej Grabków-Bedlno, 
k) 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. 

4. Zakończenie obrad. 
 

Ww. sesja Rady Miejskiej w Końskich zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. 

 

     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)  


