
 
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.0002.52.2023      Końskie, dnia 27.01.2023r. 
 

 
       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 31 stycznia 2023 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 2023-2036; 
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2023 r.; 
c) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 

27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków; 

d) zmieniającej uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 
r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa; 

e) zmieniającej uchwałę Nr LI/479/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2022 r. 
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Końskie; 

f) zmieniającej uchwałę Nr IV/25/2018 r. Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności; 

g) zmieniającej uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 



objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023; 

h) w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy 
Końskie na lata 2023-2029;  

i) w sprawie zmiany Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Końskie; 

j) zmieniającej uchwałę Nr XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Końskie za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych; 

k) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 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 2023 r.  poz. 40.)  
 


