
  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.0002.27.2020                                                                    Końskie, dnia 23.12.2020 r.

                                   

              
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  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)

zwołuję w trybie zdalnym
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej 

w Końskich, która odbędzie się

w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 

ul. Partyzantów 1 (pok.18).

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:

a.i.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
a.i.2. Przyjęcie porządku obrad.
a.i.3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Końskich,

b) uchylającej uchwałę Nr XVII/341/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia
1997 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski
Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich”,

c) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod
nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,

d) uchylającej uchwałę Nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
położonych  na  terenie  Gminy  Końskie,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne,

e) w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  
i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,

f) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów,
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g) 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,

h) w  sprawie  wyboru  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
ustalenia stawki tej opłaty,

i) w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy. 

4. Zakończenie obrad.

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

    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 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.)
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