
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.26.2020                                                        Końskie, dnia 15 grudnia 2020 r. 

                                                                                                              

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

 
Zawiadamiam, że 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 sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) 
 

zwołana została w trybie zdalnym 
 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się 
w dniu 22 grudnia 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. Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2020 r.  
6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września 2020 r.                    
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 

b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2020-2032, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2020 r., 
d) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 

2020, 
e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026, 
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, 
g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2021, 
h) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie                   

w pasach drogowych dróg  powiatowych w miejscowościach: Dyszów, Bedlenko, Stary 
Dziebałtów, 
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i) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie                    
w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 746 w Pomorzanach, 

j) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie                     
w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowościach: Sworzyce i Wąsosz, 

k) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej stanowiącej łącznik 
pomiędzy ul. Kielecką i ul. Spacerową w Końskich, 

l) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej położonej przy ul. 
Polnej w Końskich, 

m) w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Nowy Kazanów, gmina Końskie, 
n) zmieniająca uchwałę Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 lipca 2019 r.                      

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad 
korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie        
z tych przystanków, 

o) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie, 
p) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Końskie”, 
r) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2021 r., 
s) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Końskie. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                      
i Gminy Końskie na lata 2021-2032. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na    
2021 rok: 
a) odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały  

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2021 rok, 
c) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2021 rok, 
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2021 rok. 
9. Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2020. 
10.Sprawozdanie za 2019 rok z Monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów    
      Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2022. 
11. Informacja nt. oświadczeń majątkowych. 
12. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
13. 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.)                                   

 


