
UCHWAŁA Nr 22 
MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia 9 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie objęcia honorowym patronatem  

projektu pod nazwą „KLUB MORSKI” przy Koni ńskim Centrum Edukacyjnym 
 

Na podstawie § 4, pkt. 1 i 13 Uchwały nr 241 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 58, poz. 1160) z późniejszymi zmianami oraz § 1 i § 6 ust. 1 Uchwały 
nr 15 Młodzieżowej Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2013 roku  
w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania patronatu honorowego Młodzieżowej Rady 
Miasta Konina – Młodzieżowa Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina postanawia objąć honorowym patronatem  
projekt pod nazwą „KLUB MORSKI” przy Konińskim Centrum Edukacyjnym. 

 
§ 2. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina zezwala na wykorzystanie i umieszczenie na materiałach 
promocyjnych dotyczących działalności objętej projektem swojego logotypu. 

 
§ 3. 

 
 
 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady 
 
 

§ 4. 

 
 
 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 
Bartosz MAŁACZEK 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
do Uchwały Nr 22 

Młodzieżowej Rady Miasta Konina 
z dnia 9 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie objęcia honorowym patronatem  

projektu pod nazwą „KLUB MORSKI” przy Koni ńskim Centrum Edukacyjnym 

 

Realizatorzy projektu adresatem uczynili młodzież szkolną miasta i regionu konińskiego 
obojga płci, interesującą się lub pragnącą więcej dowiedzieć o Marynarce Wojennej RP, 
tradycjach i zwyczajach morskich, morzach, oceanach i ciekawych akwenach wodnych, flocie 
handlowej i żegludze, zawodzie marynarskim, literaturze marynistycznej, zmaganiach 
wojennych na morzach i oceanach świata, udziale okrętów MW RP w II wojnie światowej, 
faunie i florze mórz i oceanów świata, płetwonurkowaniu, żeglarstwie, spływach kajakowych 
rzeką Wartą. 

Projekt kierowany jest do młodzieży, która chciałaby zdobyć kartę pływacką na szkolnym 
basenie KCE, uprawnienia ratowników WOPR, uprawiać płetwonurkowanie wraz z członkami 
Konińskiego Klubu Kajakowego i Sportów Wodnych LOK, żeglować i przygotować się do 
zdobycia patentów na naszym szkolnym jachcie, którego zakup jest planowany. 

Podjęcie powyższej uchwały i objęcie projektu patronatem honorowym Młodzieżowej Rady 
Miasta Konina wydaje się być zasadne. 

 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

Bartosz MAŁACZEK 

 


