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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 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej  

w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 29 kwietnia 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) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bedlenko”, 
b) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bedlno”, 
c) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gracuch”, 
d) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nałęczów”, 
e) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nieświń,” 
f) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Kazanów”, 
g) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pomorzany”, 
h) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Proćwin”, 
i) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przybyszowy”, 
j) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Stary Sokołów”, 
k) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz,” 
l) w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie, 
m) w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy 

Końskie w ramach odszkodowania za wywłaszczone mienie, 
n) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
o) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, 



p) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

4. Zakończenie obrad. 
 
Ww. sesja Rady Miejskiej w Końskich zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. 

 

    Przewodniczący Rady 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.)  


