
 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.24.2020                                                                     Końskie, dnia 22.09.2020 r. 
 

                                                            

             
       ……………………………… 
 
       ……………………………… 
 
 
 
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie 
się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 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. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Końskie na lata 2020-2032, 
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 r., 
e) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
f) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

g) w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, 
Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego, 

h) w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, 
Browarnej, 

i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Koneckich Odlewników oraz 
części sołectwa Kornica, 

j) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
k) w sprawie zmiany nazwy części ulicy położonej na terenie miasta Końskie i sołectwa Rogów, 
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l) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Końskie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, 

m) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/167/2020 Rady Miejskiej  w Końskich w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Końskie w 2020 roku, 

n) zmieniająca uchwałę Nr XXI/186/2020  Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska  
w Końskich, 

o) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Wjazdowej oraz ul. Spółdzielczej                        
w Końskich. 

7. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
8. 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 z późn. zm.)                                                                                                                                         


