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Znak:BR.0002.29.2021Końskie, dnia 24.03.2021r. 

 

Sz. P.  
……………………………… 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / t.j. 

Dz.U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 15 zzx. ust. 1  i 2 ustawy z dnia 2 marca  
|2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                               
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacjikryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) 
 

zwołuję w trybie zdalnym 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej  

w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 30 marca 2021 r. o godzinie 9.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich,  

ul. Partyzantów 1 (pok.18). 

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: 

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 2021-2032; 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2021 r.; 

c) w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kopaninach poprzez zmianę siedziby; 

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



e) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. na lata 2021-2023; 

f) zmieniającej uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 
2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 
Końskie”;  

g) zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie 
pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich; 

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie; 

i) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM SMS sp. z o.o.; 
j) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Końskie wkładu niepieniężnego 

do spółki SIM SMS sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej 
w Końskich przy ul. Armii Krajowej. 

4. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Końskich za 2020 rok wraz z określeniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej; 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego za 2020 rok oraz informacja dotycząca realizacji art. 30a Karty Nauczyciela 
w Gminie Końskie. 

6. Zakończenie obrad. 

 
Ww. sesja Rady Miejskiej w Końskich zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. 

 

    PrzewodniczącyRady Miejskiej    
 

                                                                              Piotr Słoka 
   
Podstawa prawna do uzyskania przez radnego zwolnienia  
 z pracy:art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                                          
o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.)  


