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Znak:BR.0002.23.2020                                                                  

  

     

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/ t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713 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 or
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 

w dniu 3 września 20
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) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,

b) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2020

c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 
r., 

d) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
na uchwałę Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Majora Hubala, Polnej, Polskiego Czerwonego Krzyża po ogrody działkowe,

e) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminne

f) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich,

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

e-mail:biurorady@umkonskie.pl
 

 
 

                                                                  Końskie, dnia

  

 
Sz. P.  

………………………………
 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713 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                               
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) 
 

zwołuję w trybie zdalnym 

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

w dniu 3 września 2020 r. o godzinie 13.00
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. 
 

rojektów uchwał: 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2020-2032, 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi
na uchwałę Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r.

zystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Majora Hubala, Polnej, Polskiego Czerwonego Krzyża po ogrody działkowe,

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Leśnej w Końskich,

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich,

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

Końskie, dnia 01.09.2020 r. 

……………………………… 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713 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                               
az wywołanych nimi sytuacji 

sesję Rady Miejskiej  

20 r. o godzinie 13.00 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,  

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: 

 

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
na uchwałę Nr XXI/188/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r. 

zystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Majora Hubala, Polnej, Polskiego Czerwonego Krzyża po ogrody działkowe, 

j ul. Leśnej w Końskich, 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Warsztatowej w Końskich, 

MIEJSKIEJ 

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



g) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności zabudowanej 
nieruchomości położonej w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża, 

h) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Końskie, na rok szkolny 
2020/2021, 

i) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 
zarządu na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, 

j) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 
4. Zakończenie obrad. 

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

 

     PrzewodniczącyRady 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 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.)  
 
 
 
 


