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Protokół Nr 45/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Protokół Nr 43/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

Protokół Nr 43/2022 Komisji Praworządności  

ze wspólnego posiedzenia  

które odbyło się w dniu 27 września 2022 roku 

Posiedzenie trwało od godz. 15.45 do godz. 16.05 

Komisja odbyła się w trybie hybrydowym – obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Posiedzeniu połączonych 

komisji przewodniczył Tomasz Andrzej Nowak – przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, który prowadził komisję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ulicy Wiosny 

Ludów 6 w Koninie. 

Dyskusja odbyła się poprzez system informatyczny. 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych członków Komisji oraz pozostałe osoby 

zaproszone. 

Nieobecni byli radni: Monika Kosińska, Krystian Majewski, Maciej Ostrowski. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Porządek posiedzenia:  

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na LXII sesję Rady Miasta Konina. 

2. Wyrażenie stanowiska w sprawie koncepcji nazewnictwa dróg w rejonie ulic: 

Grójecka, Laskówiecka, Strażacka. 

Wyrażenie opinii w sprawie nadania jednemu z placów na oś. Bema nazwy: 

„Pamięci Ofiar Katynia”. 

Pkt 4 Rozpatrzenie informacji: 

z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku, 

b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za 

I półrocze 2022 roku, 

c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 

Informacje omówiła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 
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Pkt 5 Informacja z realizacji Uchwały Nr 654 Rady Miasta Konina z dnia 

29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2021. 

Informację omówiła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiał. 

Pkt 7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 837), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 

(druk nr 838). 

Projekty chwał omówiła kierownik Wydziału Budżetu Iwona KAWAŁKIEWICZ. 

Komisje przyjęły informacyjnie ww. materiały. 

Pkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. "Akredytacja nr: 2002-PL01-KA121-SCH-000057611 w ramach 

programu Erasmus+ (druk nr 835). 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Tomasz Andrzej NOWAK, cytuję: 

„Państwo otrzymaliście te materiały drogą elektroniczną, więc nie będę oczekiwał 

dodatkowego przedstawiania tego materiału, znamy te materiały od wielu lat.” 

Przewodniczący posiedzenia otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 

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

W jednomyślnym głosowaniu: 10 radnych „za” – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji 

projektu pn. "Akredytacja nr: 2002-PL01-KA121-SCH-000057611 w ramach programu 

Erasmus+. 

Pkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 

(druk nr 822). 

Przewodniczący posiedzenia otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały. 

Projekt uchwały omówiony został przez kierownika Wydziału Geodezji i Katastru 

Pawła SMOGÓRA. 

 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. Przystąpiono do głosowania. 
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W jednomyślnym głosowaniu: 10 radnych „za” – Komisja Praworządności pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. 

Wyrażenie stanowiska w sprawie koncepcji nazewnictwa dróg w rejonie ulic: 

Grójecka, Laskówiecka, Strażacka. 

Wyrażenie opinii w sprawie nadania jednemu z placów na oś. Bema nazwy: 

„Pamięci Ofiar Katynia”. 

Materiał został omówiony przez kierownika Wydziału Geodezji i Katastru Pawła 

Smogóra. 

Komisja opinię wyrazi na posiedzeniu w dniu 18 października 2022 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczyli: 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

/-/ Tomasz Andrzej NOWAK 

Przewodniczący  

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

/-/ Zenon CHOJNACKI 

Wiceprzewodniczący 

Komisji Praworządności 

/-/ Jacek KUBIAK 

Protokołowała: 

M. Kamińska 


	Protokół Nr 45/2022 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
	Protokół Nr 43/2022 Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
	Protokół Nr 43/2022 Komisji Praworządności
	Pkt 4 Rozpatrzenie informacji:
	z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku,
	b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za I półrocze 2022 roku,
	c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.
	Pkt 5 Informacja z realizacji Uchwały Nr 654 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
	Pkt 7 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
	a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 837),
	b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 (druk nr 838).
	Pkt 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akredytacja nr: 2002-PL01-KA121-SCH-000057611 w ramach programu Erasmus+ (druk nr 835).
	Pkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 822).
	Wyrażenie stanowiska w sprawie koncepcji nazewnictwa dróg w rejonie ulic: Grójecka, Laskówiecka, Strażacka.
	Wyrażenie opinii w sprawie nadania jednemu z placów na oś. Bema nazwy: „Pamięci Ofiar Katynia”.

