
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.45.2022                                                        Końskie, dnia 22.06.2022 r. 

                                                                                                              
 

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

 
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XLV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która 
odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie M-G Domu Kultury                    
w Końskich (budynek dawnego Gimnazjum Nr 2), przy ul. Partyzantów9.  
 

                                    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. Debata nad Raportem o stanie Gminy Końskie za 2021 r. oraz głosowanie nad przyjęciem 
projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie wotum 
zaufania. 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  
za 2021 r. 

7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Końskie za 2021 rok. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a) w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana 
Piwnika-Ponurego, Robotniczej, Mjr. Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej, 

b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz 
Zachodniej, 

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa 
Kornica, 

d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: 
Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej, 

e) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad  ich zbywania, 
nabywania i wykupu, 

f) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2022-2033, 
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g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie                                 
na 2022 r., 

h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Końskie a 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 
wspólnej realizacji zadania z zakresu administracji rządowej – Programu Bezpiecznej 
Infrastruktury Drogowej na terenie Miasta i Gminy Końskie, 

i) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie 
na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania 
na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 
2021-2024 z perspektywą do 2029 r., 

j) zmieniająca uchwałę Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
miasta i gminy Końskie, 

k) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym się na obszarze gminy Końskie, 

l) w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury - Miejsko-
Gminnego Domu Kultury w Końskich, 

m) zmieniająca uchwałę Nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 maja 
2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                    
w Końskich,  

n) zmieniająca uchwałę Nr X/81/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Końskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, 

o) w sprawie ustalenia  sieci publicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez gminę Końskie, 

p) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących  Budżetu 
Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok, 

r) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej, położonej                             
w Modliszewicach na działkach o nr ew. gr. 5868 oraz 5875/12, 

s) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Hutniczej, ul. Rzemieślniczej               
i ul. Żeliwnej, położonych w miejscowości Kornica i częściowo w mieście Końskie, 

t) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz 
Gminy Końskie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w 
Bedlenku. 

9. Informacja nt. przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno – wypoczynkowego 2022. 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w Gminie Końskie za rok  

      2021 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań. 

11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
      oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 za rok 2021. 

12.Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej  

       Rodziny za rok 2021. 

13.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 

14.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami      
      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  

       kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021. 
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15.Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie  
      w latach 2019-2020”. 

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

17. Zakończenie obrad. 
                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej    
 
                                                                                                               /-/ Piotr Słoka 
  

  


