
 
 
 

 
         

      
 
 
  Znak:BR.0002.36.2021                                                                     Końskie, dnia 21.10.2021 r. 
 

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

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

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 
XXXVI sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się 
w dniu 28 października 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. Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2021 r. 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Końskie za rok szkolny 2020/2021. 
7. Sprawozdanie za 2020 rok z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Miasta i  Gminy Końskie na lata 2015 – 2022. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
a) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo 

Sierosławice, 
b) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 września                

2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Koneckich 
Odlewników oraz części sołectwa Kornica, 

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

d) 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, 

e) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania                       
i wykupu, 
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f) w sprawie  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego, 
h) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Końskie na lata 2021-2032, 
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2021 r.,  
j) 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, 

k) 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, 

l) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                               
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

m) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXV/341/2021 Rady 
Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Końskie, na rok szkolny 2021/2022, 

n) w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie                 
w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 0423 T w miejscowości Kornica, 

o) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
p) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Końskie do Spółki SIM SMS Sp. z o.o. 

wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Końskich 
oznaczonej jako działka 6265/5. 

9. Informacja nt. oświadczeń majątkowych. 
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 2021 r. poz. 1372  z późn. zm.)                                                                                                   


