
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej w Końskich 

ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie 
tel. 41 372 32 49 (wew. 120), e-mail: biurorady@umkonskie.pl 

 
Znak:BR.0002.50.2022     Końskie, dnia 25.11.2022r. 
 

 
       Szanowni Państwo, 

  
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

/ t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 559 z późn. zm./  
 

z   w   o   ł   u   j   ę 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej  

w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 29listopada 2022 r. o godzinie 9.00 
w siedzibie M-G Domu Kultury w Końskich (budynek dawnego Gimnazjum Nr 2),  

przy ul. Partyzantów 9. 
 

Sesja Rady Miejskiej w Końskich zwołana została na zasadach określonych w § 62 pkt 2 Statutu 
Gminy Końskie z dnia 25 września 2014 r. (Dz.U. Woj. Św. poz 2835 z póżn. zm.) 

 

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 2022-2033; 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskiena 2022 r., 

c) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
Asesora Prokuratury Rejonowej w Końskich na 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 korzystaniaz przystanków komunikacyjnych 
oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, 

d) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
Asesora Prokuratury Rejonowej w Końskich na uchwałę Nr XVII/161/2020 Rady Miejskiej 
w Końskich z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałęNr 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, warunkówi zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych 
oraz ustalenia stawki opłatyza korzystanie z tych przystanków, 

e) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, 

f) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Końskie, 

g) w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Końskich, 

h) w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie  uprawnieńdo ustalania 
wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnegow Końskich. 

4. Zakończenie obrad. 
    PrzewodniczącyRady Miejskiej    
 

                                                               /-/   Piotr Słoka  
 

 
  
  
 


