
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.42.2022                                                        Końskie, dnia 24 marca 2022 r.                                 
                                                           

 
 Sz. P.  ……………………………………… 
 
            ………………………………………. 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 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 
XLII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 9.00 
w budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 w Końskich, ul. Partyzantów 9, 26-200 Końskie. 

 

Projekt porządku obrad przewiduje: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami. 
5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 

sołectwa Koczwara, 
b) w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, 
Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego, 

c) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po 
granice administracyjne miasta, 

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

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 
f) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2022-2033, 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2022 r., 
h) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na lata 2022-2023, 
i) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na 

rok 2022 w Gminie Końskie, 
j) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy elewacjach oraz dachach 
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budynków położonych na obszarze Miasta Końskie wpisanych do Gminnej Ewidencji 
Zabytków Miasta i Gminy Końskie, 

k) zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/393/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca             
2014 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym 
terenowym obiektem publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście i gminie 
Końskie, 

l) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2022 roku, 

m) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie, 
n) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi relacji „Bedlno – Karczunek”, 

położonej w Bedlnie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 557. 

7. Sprawozdanie dot. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich w 2021 r.  

8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich 
za 2021 rok wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Końskie za rok 
2021 oraz informacja dotycząca realizacji art. 30a Karty Nauczyciela w Gminie Końskie. 

10.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 

11.Zakończenie obrad. 
 

                                                                                                                              
Przewodniczący Rady Miejskiej    

 
                                                                                                                 Piotr Słoka 
 
Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy:                   
art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                                          
o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)   


