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Liczba ludności miasta i gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosiła ogółem 35.483mieszkańców,
w tym na terenie miasta 19.330mieszkańców, a na terenie gminy – 16.153. Dane te dotyczą
osób zameldowanych na pobyt stały oraz na pobyt czasowy. W stosunku do stanu na koniec
2017 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 333 osoby. Spadek liczby ludności jest
mniejszy na terenach wiejskich niż na terenie miasta.
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1.505 osób (na koniec
2013 roku liczba mieszkańców wynosiła 36.988).
Na terenie miasta i gminy Końskie w roku 2018 zarejestrowano 252 urodzenia. Liczba
zgonów była znacznie wyższa i wyniosła 393.

Realizacja uchwał dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych
Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 10 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwały dotyczące sprzedaży
napojów alkoholowych:
uchwałę Nr LII/500/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
miastai gminy Końskie,
uchwałę Nr LII/501/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
miasta i gminy Końskie.
Rada Miejska w Końskich nie podejmowała uchwały o ograniczeniu sprzedaży napojów
alkoholowych w sklepach w porze nocnej, gdyż na terenie miasta i gminy obowiązuje
uchwała Nr VII/71/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Końskie (zmieniona uchwałą
Nr XIII/119/2004 z dnia 20 lutego 2004r., uchwałą Nr XXIV/237/2005 Rady Miejskiej
w Końskich z dnia 29 kwietnia 2005r.) podjęta na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Przepisy wprowadzające kodeks pracy.
Na koniec 2018 r. liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
kształtowała się następująco:
1. w sklepach:
 zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 91 (przy określeniu
maksymalnej liczby 110)
 zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 81
(przy określeniu maksymalnej liczby 100)

 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 71 (przy określeniu maksymalnej
liczby 100)
2. w zakładach gastronomicznych:
 zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 39 (przy określeniu
maksymalnej liczby 65)
 zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 14
(przy określeniu maksymalnej liczby 25)
 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu – 14 (przy określeniu maksymalnej
liczby 25).
W przypadku zakładów gastronomicznych liczba zezwoleń wzrasta w sezonie letnim
w związku z uruchamianiem punktów w Sielpi Wielkiej, a po sezonie ponownie maleje.
W stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego 2017 liczba punktów, w których
prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych zmniejszyła się o 10.
Sprawy obronne, zarzadzanie kryzysowe i obrona cywilna
Aktualnie obowiązują następujące plany dotyczące spraw obronnych, zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej.
1. Plan operacyjny funkcjonowania Miasta i Gminy Końskie w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Plan wieloletni, przyjęty w 2011 roku. Plan wraz załącznikami stanowi podstawowy
dokument wspomagający zarządzanie i kierowanie Gminą Końskie w sytuacjach
kryzysowych, a także w czasie stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu
i czasu wojny. (dokument zastrzeżony)
2. Plan Akcji Kurierskiej Miasta i Gminy Końskie.
Plan wieloletni, przyjęty w 2016 roku. Plan określa szczegółowe warunki doręczenia
dokumentów powołania adresatom:
- do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego
stawiennictwa,
- do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
- do wykonania świadczeń na rzecz obrony. (dokument zastrzeżony).
3. Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych Miasta i Gminy Końskie.
Plan roczny. Określa przedsięwzięcia z zakresu obronności wykonywane przez Urząd
Miasta i Gminy w danym roku kalendarzowym.
4. Plan kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Mieście i Gminie
Końskie.
Plan roczny. Są w nim wykazane podmioty kontrolowane przez Urząd w zakresie
prawidłowości wykonywania zadań obronnych.

5. Plan szkolenia obronnego Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.
Plan roczny. Dotyczy szkoleń w zakresie przygotowania kadry kierowniczej
i komórek organizacyjnych urzędu do wykonywania zadań obronnych.
6. Plan obrony cywilnej Miasta i Gminy Końskie.
Plan wieloletni, przyjęty w 2016 roku. Plan opracowano w celu umożliwienia Szefowi
Obrony Cywilnej Miasta i Gminy wypełnienie obowiązku kierowania, koordynacji
i realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i wojny, w celu ochrony ludności zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie
wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
oraz usuwania ich skutków
7. Plan działania Obrony Cywilnej w Mieście i Gminie Końskie.
Plan roczny. Określa zadania priorytetowe na dany rok w zakresie obrony cywilnej
w mieście i gminie Końskie.
8. Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w mieście
i Gminie Końskie.
Plan wieloletni, przyjęty w 2013 r. Plan określa utworzenie zastępczych miejsc
szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz nadzwyczajnych zagrożeń czasu
pokoju.
9. Miejsko-Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.
Plan wieloletni, przyjęty w 2011 rok. Celem planowania zarządzania kryzysowego jest
zapewnienie administracji publicznej możliwości optymalnego zarządzania
dostępnymi siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów
nadzwyczajnych i w czasie wojny, przejmowania nad nimi kontroli, reagowania
w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej
pierwotnego charakteru. Plan określa struktury i zasady organizacji instytucji
i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organów administracji publicznej
w gminie oraz realizację zadań mających na celu złagodzenie prognozowanych
skutków zdarzenia oraz przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania
po zdarzeniu. Formułuje zadania i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych
podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń
powodujących sytuacje kryzysowe z uwzględnieniem faz zarządzania kryzysowego;
zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. Ponadto plan określa udział
w sytuacjach kryzysowych wielu podmiotów, które na co dzień realizują zadania
na rzecz ochrony ludności.
10. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego w gminie Końskie.

Plan wieloletni, przyjęty w 2013 roku. Plan określa dystrybucję tabletek jodowych
w gminie Końskie dla poszczególnych grup ryzyka oraz punkty wydawania tabletek
jodowych.
11. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt, mienia II stopnia na wypadek
masowego zagrożenia.
Plan wieloletni, przyjęty w 2009 roku. Opracowany w celu zapewnienia zmniejszenia
stopnia zagrożenia oraz zapewnienia podstawowych warunków przetrwania
społeczeństwa miasta i gminy w sytuacji wystąpienia symptomów masowego
zagrożenia.
Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie miasta i gminy funkcjonuje dwanaście terenowych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych – wszystkie typu „S” (czyli posiadające środek transportu).
 OSP Bedlenko
 OSP Bedlno
 OSP Dziebałtów
 OSP Kazanów
 OSP Kornica
 OSP Końskie
 OSP Modliszewice
 OSP Nieświń
 OSP Pomorzany
 OSP Proćwin
 OSP Sworzyce
 OSP Wąsosz
Dwie jednostki to jest OSP Modliszewice i OSP Dziebałtów włączone są do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2018 roku wykonanie budżetu na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wynosiło
855 775,91 zł co stanowi 97% przy planie 882 200,00 zł. Wydatki z budżetu gminy
ponoszone na ten cel to przede wszystkim zakup sprzętu i umundurowania, wypłata
ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym,
wynagrodzenie dla kierowców - konserwatorów, zużycie wody i energii, remonty
samochodów i strażnic, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenia samochodów
pożarniczych, strażaków i strażnic oraz wydatki inwestycyjne.
Dotacje celowe przyznane jednostkom OSP w 2018 roku to:
1. OSP Kazanów – wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa strażnicy OSP
w Kazanowie -instalacja centralnego ogrzewania i wymiana kotła” - 49 753,50 zł.
2. OSP Dziebałtów – wykonanie zadania pn.: Rozbudowa strażnicy w Dziebałtowie”
-159 777,77 zł.
3. OSP Sworzyce – dofinansowanie do prac remontowych w strażnicy – 5 000,00 zł.
4. OSP Kazanów – dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych – 4 000,00 zł.

5. OSP Modliszewice – dofinansowanie do zakupu radiotelefonu samochodowego –
3 500,00 zł.
6. OSP Nieświń – dofinansowanie do zakupu prostownika – 1 300,00 zł.
Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym czy szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny. Wysokość i zasady wypłacania ekwiwalentu ustalają:
1. uchwała nr XXIII/253/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2. zarządzenie 245/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Ekwiwalent pieniężny wynosi 12 zł za godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej, 6 zł
za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
W 2018 roku przeznaczono środki pieniężne na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP
z terenu miasta i gminy w Końskich za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu
pożarniczym w kwocie 32 631,70 zł.
Wyjazdy jednostek OSP za 2018 rok przedstawiają się następująco:
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