
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.49.2022                                                        Końskie, dnia 14.10.2022 r. 

                                                                                                              

 
 Szanowni Państwo, 

 
 
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XLIX sesję Rady Miejskiej w Końskich, która 
odbędzie się w dniu 21 października 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. Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2022 r.  
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

a) w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, 

b) w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, 
Jana Piwnika-Ponurego, Robotniczej, Mjr Hubala, 16 Stycznia i Zamkowej, 

c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego sołectwo Nieświń, 

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

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie                    
na 2022 r., 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta  
i Gminy Końskie, 

g) zmieniająca uchwałę Nr XLIV/433/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 grudnia                 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

h) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
Asesora Prokuratury Rejonowej w Końskich na uchwałę Nr XLIV/414/2022 Rady 
Miejskiej w Końskich z dnia 5 maja 2022 r. zmieniającej 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, 

i) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi 
Asesora Prokuratury Rejonowej w Końskich na uchwałę Nr XLII/406/2022 Rady 
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Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Końskie w 2022 roku. 

7. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023. 
8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2021/2022. 
9. Informacja nt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
10.Rozpatrzenie protokołu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady  
     Miejskiej w Końskich z kontroli oceny stanu technicznego dróg powiatowych  
     przebiegających przez miasto i gminę Końskie. 
11.Informacja nt. oświadczeń majątkowych. 
12.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
13.Zakończenie obrad. 

                                                                                                                             
Przewodniczący Rady Miejskiej    

 
                                                                                                              Piotr Słoka 
 
  


