
 
Przewodniczący Rady  Miejskiej w Końskich 

ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie 
tel. 41 372 32 49 (wew. 120), e-mail: biurorady@umkonskie.pl 

 
Znak:BR.0002.46.2022       Końskie, dnia 02.08.2022r. 
 

 
 

 
 Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

/ t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 559 z późn. zm./  
 
 

z   w   o   ł   u   j   ę 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie sesję Rady Miejskiej  

w Końskich, która odbędzie się 

w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00 
w siedzibie M-G Domu Kultury w Końskich (budynek dawnego Gimnazjum Nr 2),  

przy ul. Partyzantów 9. 
 

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 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miastai Gminy 
Końskie; 

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

c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskiena 2022 r.; 

d) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Końskie, na rok szkolny 
2022/2023; 

e) zmieniającej uchwałę Nr LI/482/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 maja 2018 r.  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia przypadków, w 
jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Końskie; 



f) zmieniającej uchwałę Nr XX/193/2016  Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016 
r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Końskie oraz nadania jej statutu; 

g) zmieniającej  uchwałę Nr XLII/402/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 marca  
2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na lata 2022-
2023. 

4. Zakończenie obrad. 
 
    PrzewodniczącyRady Miejskiej    
 

                                                                              Piotr Słoka  
  
 


