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Protokół Nr 22/2020 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 21/2020 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 21/2020 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia 

które odbyło się w dniu 29 września 2020 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 15.30. 

Komisja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny 

tryb obradowania). Posiedzeniu połączonych komisji przewodniczył Tomasz Andrzej 

Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, który prowadził komisję z sali 

sesyjnej w Ratuszu przy ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.  

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny.  

W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na XXIX sesję Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powitał wszystkich uczestniczących w 

posiedzeniu. Poinformował, że komisje omówią punkty porządku obrad XXIX Sesji Rady 

Miasta Konina, do których stanowią komisje wiodące. Porządek obrad stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej Nowak - wyczytał 

radnych według listy obecności trzech komisji. 

Radni potwierdzili swoją obecność. 

Pkt 4 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn.: „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu 

kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w 

Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 (druk nr 411) 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W jednomyślnym głosowaniu 12 radnych „za” - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

pn.: „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji 

uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
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Pkt 5 – Rozpatrzenie informacji: a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 

2020 roku, b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Konina za 

I półrocze 2020 roku, c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I 

półrocze 2020 roku. 

Radni nie mieli pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 8 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta 

Konina na 2020 rok (druk nr 424), b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 425). 

Projekty uchwał omówił z-ca skarbnika Ryszard PILARSKI. 

Radni nie mieli pytań.  

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 15c – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 

Publiczne w Koninie (druk nr 420). 

Do projektu uchwały radni nie mieli pytań. Przystąpiono do głosowania. 

W głosowaniu 11 radnych „za”, 0 radnych „przeciw” i 1 radny „wstrzymujący się” od 

głosowania - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na 

Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku w sprawie nadania 

Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

OBRADOM PRZEWODNICZYLI: 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Zenon CHOJNACKI 

Przewodniczący Komisji Praworządności 

Maciej OSTROWSKI 

Protokołowała:  

J. Koszal 

Biuro Rady Miasta 
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