
 
Rada Powiatu w Końskich 

XIV Sesja w dniu 29 maja 2020, godz. 10:00 

Sesja Rady Powiatu 
Końskie, dnia 20.05.2020 r. 

BR.0002.3.2020 

OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 

ze zm.) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu w Końskich, która odbędzie się w dniu 

29 maja 2020 roku o godz. 10.00  
 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania) 
 

Przewodniczący Rady będzie prowadził obrady w sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Końskich ul. Stanisława Staszica 2 (III piętro) 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy 

sesjami. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 2019 roku. 

5. Ocena realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego Powiatu Koneckiego za 2019 rok. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Koneckiego za 2019 rok. 

8. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2019/2020. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmiany Statutu Powiatu Koneckiego, 

b. o zmianie uchwały w sprawie wyodrębnienia Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Stąporkowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Końskich, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu 

Koneckiego pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Stąporkowie oraz nadania Statutu dla w/w jednostki, 

c. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, 

d. oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich 

działającego przy Towarzystwie Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica 

Konecka”, 

e. rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego, 

f. rozpatrzenia skargi na Starostę Koneckiego w sprawie prowadzonych 

postępowań administracyjnych, 

g. podtrzymania stanowiska Rady Powiatu w Końskich wyrażonego w uchwale 

Nr XXI/76/2012. 



10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za rok 2019. 

11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Koneckiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. 

12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich 

za 2019 rok. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu 

Koneckiego. 

13. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu w Końskich za 2019 rok. 

14. Przedstawienie „Raportu o stanie Powiatu Koneckiego za 2019 rok”. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

 

/-/Zbigniew Kowalczyk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


