
 

 

 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.39.2021                                                        Końskie, dnia 21 grudnia 2021 r. 

                                                                                                              

 
 Sz. P.  ……………………………………… 
 
            ………………………………………. 
 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. 

Dz.U. z 2021 r.  poz. 1372 z późn. zm./  

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

w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 9.00 
w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie. 

 
                                   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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2022, 
b) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie do 2032 roku, 
c) w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Końskie na lata 2022 – 2026, 
d) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie         

w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 0427 T w miejscowości Młynek Nieświński, 
e) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie                  

w pasie drogowym drogi  powiatowej ul. Polnej w Końskich, 
f) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Końskie na lata 2021-2032, 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2021 r., 
h) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 

2021, 
i) w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2022 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta                     
i Gminy Końskie na lata 2022-2033. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na    
2022 rok: 
a) odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej, 
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b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2022 rok, 

c) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 
Końskie na 2022 rok, 

d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 
Końskie na 2022 rok. 

8. Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2021. 
9. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski, sprawy różne. 
10.Zakończenie obrad. 
 

                                                                                                                              
Przewodniczący Rady Miejskiej    

 
                                                                                                                          Piotr Słoka 
 

 


