
 

UCHWAŁA Nr 23 
MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia 9 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie objęcia honorowym patronatem spektaklu teatralnego „Na orbicie serc” 

 

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  
spektakl teatralny „Na orbicie serc”, planowany na 13 grudnia 2013 roku w Centrum Kultury 
i Sztuki w Koninie w Domu Kultury „Oskard”. 

 
§ 2. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina zezwala na wykorzystanie i umieszczenie na materiałach 
promocyjnych dotyczących działalności objętej spektaklem 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 23 

Młodzieżowej Rady Miasta Konina 
z dnia 9 grudnia 2013 roku 

 
w sprawie objęcia honorowym patronatem spektaklu teatralnego „Na orbicie serc” 

Spektakl teatralny „Na orbicie serc” jest inicjatywą młodych ludzi, którzy na co dzień 
uczęszczają do konińskich placówek oświatowych. Młodzi aktorzy swoje pierwsze wystąpienia 
realizowali w świetlicy wiejskiej w Starym Mieście. Swoje talenty i kunszt aktorski oraz 
wielomiesięczną pracę pragną przedstawić tym razem 13 grudnia 2013 roku w Centrum 
Kultury i Sztuki w Koninie w Domu Kultury „Oskard”. 

Młodzieżowa Rada Miasta Konina realizując swoje statutowe cele kieruje się wspomaganiem 
idei młodzieżowych w mieście Koninie. 

Podjęcie powyższej uchwały i objęcie spektaklu teatralnego „Na orbicie serc” patronatem 
honorowym Młodzieżowej Rady Miasta Konina wydaje się być zasadne. 

 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

Bartosz MAŁACZEK 

 


