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

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 

w dniu 16 listopada 2020 r. o godzinie 9.00
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 2020

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

c) w sprawie przyjęcia Programu 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

d) zmieniającej uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej 
grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

4. Zakończenie obrad. 
 
Ww. sesja Rady Miejskiej w Końskich zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym.

 

                                                                              
  
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.
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26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, t

e-mail:biurorady@umkonskie.pl
 

 
 

Końskie, dnia 09.11.2020 r. 

Sz. P.  
………………………………

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                               

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
owych 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 16 listopada 2020 r. o godzinie 9.00
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. 
 

Rozpatrzenie projektów uchwał: 
ącej 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            

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
zmieniającej uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 

r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

łowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 

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.                                                          

. z 2020 r.  poz. 713 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   
. 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 

sesję Rady Miejskiej  

w dniu 16 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 
sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,  

Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie: 

ącej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na            

współpracy Gminy Końskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, 

w Końskich z dnia 21 
r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

łowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

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

PrzewodniczącyRady Miejskiej    

Piotr Słoka 

MIEJSKIEJ 

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



 
 


