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Znak:BR.0002.41.2022  

  

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990
z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej 

w dniu 2
w Miejsko 

ul. Mieszka I

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 

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

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie
na 2022 r. 

c) w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Dziebałtowie; 

d) w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
w Dziebałtowie w przedszkole;

e) sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bedlnie 
w przedszkole; 

f) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu rato
ratowniczej, ćwiczeniach i szkoleniach;
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art. 20 ust. 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
1372, z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (

z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) 
 

zwołuję w trybie zdalnym 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej 
w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 09.00 
Miejsko - Gminnym Domu Kultury w Końskich, 

ul. Mieszka I-go 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:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Rozpatrzenie projektów uchwał: 

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2022-2033; 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
towie w przedszkole; 

sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bedlnie 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu rato
ratowniczej, ćwiczeniach i szkoleniach; 

PRZEWODNICZĄCYRADY MIEJSKIEJ
W KOŃSKICH 

200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. 041 372 32 49,fax: 41 372 29 55,
biurorady@umkonskie.pl, www.umkonskie.pl

Końskie, dnia 21.02.2022r. 

……………………………… 

samorządzie gminnym (Dz. U. 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r.                     

przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.                 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej  

 
Gminnym Domu Kultury w Końskich,  

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.) 

Miasta i Gminy Końskie: 

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie 

w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej 

sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bedlnie 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji 

MIEJSKIEJ 

fax: 41 372 29 55, 
www.umkonskie.pl 



g) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu; 

h) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Końskie. 

4. Zakończenie obrad. 
 
Ww. sesja Rady Miejskiej w Końskich zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. 

 

     Przewodniczący Rady Miejskiej    
 

                                                                              Piotr Słoka 
   


