
 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.22.2020                                                                     Końskie, dnia 13.07.2020 r. 
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                      Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713) w związku z art. 28aa ust. 4 cytowanej ustawy oraz w związku z art. 
270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zzh i art. 15zzzzzz 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 (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) oraz 
§ 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) 

z   w   o   ł   u   j   ę 
XXII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 20 lipca 2020 r. o godzinie 9.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18) 

 
                                   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 2019 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 2019 r. 
7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Końskie za 2019 rok. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

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

b) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie               
w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0422 T w miejscowości Stary Kazanów, 

c) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie           
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 749 ul. Kieleckiej w Nieświniu, 

 

PPRR                PPRRZZEEWWOODDNNIICCZZĄĄCCYY  RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  
                                                                        WW  KKOOŃŃSSKKIICCHH  
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1, tel. 041 372 32 49 wew. 119, 120  

fax: 41 372 29 55,  
e-mail. biurorady@umkonskie.pl, www.umkonskie.pl 



 2

d) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie          
w pasie drogowym drogi gminnej Nr 001239 T w miejscowościach Wąsosz oraz Małachów,  

e) w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Końskich, 
f) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/365/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 

2017 r. w sprawie projektu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Końskie,  

g) w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Nowy Kazanów, gmina Końskie, 
h) w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Końskie u zbiegu ulic: 

Zielonej, Mostowej i Młyńskiej, 
i) w sprawie zmiany nazwy części ulicy położonej na terenie miasta Końskie i sołectwa 

Rogów.  
9. 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 2019.  

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach     
      awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Końskie za rok 2019.  
11. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich za             
      2019 rok wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
12. Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny  
      za rok 2019. 
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok sporządzona przez Miejsko-Gminny Ośrodek  
       Pomocy Społecznej w Końskich. 
14. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
15. 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 2020 r. poz. 713)                                                                                                                                                              


