
 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.33.2021                                                                     Końskie, dnia 22.06.2021 r. 
 

                                                            
.................................................... 

 
                                                                     .................................................... 
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.               
z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm./  

z   w   o   ł   u   j   ę 
XXXIII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 29 czerwca 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. Debata nad Raportem o stanie Gminy Końskie za 2020 r. oraz głosowanie nad przyjęciem 

projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie wotum zaufania. 
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za 2020 r. 
7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z tytułu wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Końskie za 2020 rok. 
8. Informacja nt. przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno – wypoczynkowego 2021. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a)  zmieniająca uchwałę Nr XXIII/205/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 3 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 2021-2032, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2021 r., 
d) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia                                  

27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków, 

e) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 
2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 
inkasa, 

f) zmieniająca uchwałę Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 października 
2019 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt                       
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w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

g) przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po 
granice administracyjne miasta, 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów, 

i) zmieniająca uchwałę Nr XLII/394/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego sołectwo Sierosławice, 

j) zmieniająca uchwałę Nr XVII/162/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 stycznia 
2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego gminnych 
dróg publicznych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, 

k) 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, 

l) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Końskie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, 

m) zawarcia porozumienia międzygminnego. 

10. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 

11. 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.)                                                                                                   


