
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej w Końskich 
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Znak:BR.0002.32.2021Końskie, dnia 20.05.2021r. 
 

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 27 maja 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 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego Miasta i Gminy Końskie na 2022 rok; 
b) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Gminy Końskie na 

działki, których właścicielem jest Skarb Państwa; 
c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Końskich; 
d) w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach. 
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020. 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej 
Rodziny za 2020 r. 

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Końskie 
za 2020 r. 



7. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
8. Sprawy różne. 
9. 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.)  


