
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.28.2021                                                           Końskie, dnia 04.02.2021 r. 

                                                                                                              
 

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

zwołuję w trybie zdalnym 
 

XXVIII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się 
w dniu 11 lutego 2021 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. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 
b) 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, 

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, 
Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne 
miasta, 

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

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w 
granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 
Stycznia i Zamkowej, 
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f) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 8 kwietnia 
2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania                  i wykupu, 

g) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2021-2032, 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2021 r., 
i) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kopaninach  w Szkołę 

Podstawową w Bedlnie,  
j) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2021 roku, 
k) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie                 

w pasie drogowym drogi gminnej Koczwara przez wieś, ul. Srebrna w pasie drogowym 
drogi gminnej Pomyków – Górny Młyn w miejscowości Górny Młyn oraz w pasie 
drogowym drogi wewnętrznej w Pile, 

l) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM 
SMS” Sp. z o.o., 

m) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto i Gminę Końskie wkładu 
niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM SMS” Sp. z o.o. w postaci 
prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Końskich przy ul. Armii Krajowej, 

n) w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM SMS” Sp. z o.o., 

o) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz 
Gminy Końskie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w 
Końskich, 

p) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat 
przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność 
Gminy Końskie, 

r) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Końskie, 
s) w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego złożonej w interesie 

publicznym, 
6. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
7. 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.)                                                                                                   
 

 


