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Znak:BR.0002.37.2021Końskie, dnia 26.11.2021r. 
 

Sz. P.  
……………………………… 

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

/ t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 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 30 listopada 2021 r. o godzinie 9.00 
w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich 

ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie 

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) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, 

b) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnejw 
Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wniesienia wkładu pieniężnego, 

c) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2021-2032, 

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie 
na 2021 r., 

e) zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/347/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad  ich 
zbywania, nabywania i wykupu, 

f) w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Końskich, 
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. 

4. Zakończenie obrad. 
 
    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 2021 r.  poz. 1372 z późn. zm.)  


