
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.51.2022                                                               Końskie, dnia 20.12.2022 r. 

                                                                                                              
 

 Szanowni Państwo, 
 

 
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na LI sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie 
się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie M-G Domu Kultury w Końskich 
(budynek dawnego Gimnazjum Nr 2), przy ul. Partyzantów 9.  
 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na realizację 

zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, na liniach komunikacyjnych 
obejmujących swoim zasięgiem obszar Gminy Końskie i Gminy Gowarczów, 

b)  zmieniająca uchwałę Nr XLII/399/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2022 
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 

c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2022-2033; 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2022 r., 
e) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 

2022, 
f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu 
nagród, 

g) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Końskie, 
h) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, 

których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, 
i) w sprawie nadania nazw drogom w gminie Końskie w miejscowości Stary Dziebałtów, 
j) w sprawie nadania nazw drogom w gminie Końskie, w miejscowości Wincentów, 
k) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat 

przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy 
Końskie, 
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l) w sprawie powierzenia spółce SIM SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Jędrzejowie obowiązkowych zadań własnych Gminy w realizacji świadczenia 
usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem budowy mieszkań w ramach sektora 
budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu, 

m) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie, 

n) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
P4 sp. z o.o., z siedziba w Warszawie przy ul. Wynalazek 1 na uchwałę                                                   
Nr XLIX/454/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 października 2022 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo 
Nieświń, 

o) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2023 r. 
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                       

i Gminy Końskie na lata 2023-2036. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na    

2023 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 2023 rok, 
c) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2023 rok, 
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Końskie na 2023 rok. 
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu. 
9. Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2022. 
10.Informacja dotycząca przeglądu ,,Aglomeracji Końskie”. 
11.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
12.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 2022 r. poz. 559  z późn. zm.)    
 
 


