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PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich 

odbytej w dniu 21 stycznia 2016 r.  

w siedzibie Urzędu i Miasta i Gminy w Końskich  

 

 

 

        W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 17 radnych na ogólną 

liczbę 21. 4 radnych nieobecnych – usprawiedliwionych.  

W sesji wzięło udział 5 osób zaproszonych. Łącznie w obradach uczestniczyły 22 osoby. 

Listy obecności radnych i zaproszonych gości zostają załączone do oryginału niniejszego 

protokołu i stanowią jego załączniki. 

Obrady trwały od godziny 8
00

 do godziny 8
15

.       

 

 

Ad.pkt 1 

 

XVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018 otworzył radny Zbigniew 

Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich. Powitał przybyłych na obrady 

radnych Rady Miejskiej oraz gości.  

 

Stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych na ogólną liczbę 21, co zgodnie z ustawą 

czyni sesję zdolną do podejmowania prawomocnych uchwał. 

(W trakcie obrad przybyli: radna Lidia Wiśniewska oraz radny Wiesław Malicki – quorum 

wyniosło 17 radnych). 

 

 

Ad.pkt 2 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Poinformował, że nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta  

i Gminy. Wniosek ten radni otrzymali i nie zachodzi potrzeba jego odczytywania - dodał.  

W dniu 20 stycznia br. wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2016 r.  

 

Przewodniczący Rady odczytał treść wniosku.  

 

Następnie poinformował, że w przypadku przyjęcia tego wniosku przedmiotowy projekt 

uchwały rozpatrzony zostanie w pkt 3 jako podpunkt ,,e” porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku 

do porządku obrad. 

          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności  16 radnych, przy 16 głosach 
za (jednogłośnie) przyjęła wniosek do porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad wraz  

z przyjętym wnioskiem pod głosowanie. 
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          Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności  16 radnych, przy 16 głosach 
za (jednogłośnie) porządek obrad przyjęła 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do ustalania cen 

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminy Końskie, 

b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina 

Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, 

c) zmieniającej uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie utworzenia 

placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej przez 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, 

d) zmieniającej uchwałę w Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 

30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla 

rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, 

e) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r. 

4. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektów uchwał. 
a) 

 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do 

ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Gminy 

Końskie, radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad.  

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński 

Omówił ww. projekt uchwały.  

 

Uwagi wnieśli: 

 

Przewodniczący Rady – Zbigniew Kowalczyk 

Zapytał, czy obiekty sportowe, które są w szkołach, sale, hale gimnastyczne, będą podlegały 

zapisom podjętej uchwały. 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński 

Obiekty, które stanowią zarząd trwały gminnych placówek oświatowych i szkół nie podlegają 

temu projektowi uchwały.  

 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 
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Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XVIII/174/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

b) 

 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli 

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez 

inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania wraz z autopoprawką, radni otrzymali – poinformował 

Przewodniczący obrad. 
 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński  

Omówił ww. projekt uchwały wraz z autopoprawką.  

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt 

uchwały wraz z autopoprawką. 

   

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie)  podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XVIII/175/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

 

c) 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/157/2015 Rady Miejskiej w Końskich 

w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-

opiekuńczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, radni 

otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad. 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński 

Omówił ww. projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt 

uchwały. 

   

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XVIII/176/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

 

 

 



4 

 

d) 

 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich 

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego 

Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, radni otrzymali – poinformował 

Przewodniczący obrad. 
 

Z-ca – Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński  

Omówił ww. projekt uchwały.  

 

Uwagi wnieśli: 

 

Radny Gustaw Słowik 

Zapytał, gdzie należy składać wnioski w sprawie zniżki na odpady komunalne, do kogo, czy 

do Urzędu, czy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński  

Odpowiedział, że nie ma wyodrębnienia poszczególnych elementów składowych zapisu  

z uchwały. Karta Dużej Rodziny obejmuje wszystkie zniżki. Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, jako ośrodek obsługujący tę formułę karty, jest odpowiedzialny za 

właściwe koordynowanie poszczególnych elementów zapisu. W związku z tym, nie ma 

składania odrębnego, jest tylko wyrobienie tej Karty, natomiast poszczególne firmy będą się 

indywidualnie musiały kontaktować się  i ustalać zasady współpracy.  

 

Wobec braku innych  uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy 

projekt uchwały. 

   

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XVIII/177/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

e) 

 Projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2016 r., radni otrzymali – poinformował Przewodniczący obrad. 

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztof Jasiński 

Omówił ww. projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie powyższy projekt 

uchwały. 

   

Rada Miejska, w głosowaniu jawnym, w obecności 17 radnych, przy 17 głosach za 

(jednogłośnie) podjęła  
 

U C H W A Ł Ę  NR XVIII/178/2016 

 

która stanowi integralną część niniejszego protokołu. 
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Ad. pkt 4  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował 

za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Miejskiej  

w Końskich w kadencji 2014-2018. 

 

 

Protokołowali:                                        Przewodniczący Rady Miejskiej     

 

Kierownik Biura Rady Miejskiej                         Zbigniew Kowalczyk 

 

Rafał Kuba 

 

Inspektor Biura Rady Miejskiej 

 

Anna Wasik  
 


