
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KONINA   

   
62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401148, fax 63 242 99 20, e-mail: radamiasta@konin.um.gov.pl, http://www.konin.pl  

 

  

Konin, dnia 13 września 2019 roku 

BR.0002.1.11.2019 

 

 

       Pani / Pan  

 

       ………………………………. 

 

 

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Miasta Konina na dzień: 

 

18 września 2019 roku (środa), o godz. 9.00 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie 

 

z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołów XI i XII sesji. 

3. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Konina w okresie międzysesyjnym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Rady Miasta Konina z dnia 

21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina 

(druk nr 206). 

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów pn.:  

a) „Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu 

zrównoważonej Europy” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 201); 

b) „Découvrir et partager nos propres cultures  pour créer ensemble notre culture 

Européenne” („Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia 

naszej kultury europejskiej”) w ramach Programu Erasmus+) (druk nr 207); 

c) „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” („Współpraca 

dzieci w nauce języka” w ramach Programu Erasmus+) (druk nr 208); 

d) „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 209). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 

27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Konin (druk nr 204). 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 210); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2019-2022 

(druk nr 211). 

8. Rozpatrzenie informacji: 

a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2019 roku; 

b) z wykonania planu finansowego instytucji kultury; 

c) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za I półrocze 

2019 roku. 

9. Informacja z realizacji Uchwały Nr 19 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku 

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2018. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV 

w mieście Koninie na lata 2019 - 2021 (druk nr 200). 

11. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie (druki nr 197, 

198); 

b) nadania nazwy bulwarowi położonemu wzdłuż rzeki Warty w Koninie (druk nr 199).   

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin (druk nr 195). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Konina Nr 137 z dnia 29 maja 

2019 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 205). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Konina – Glinka, Kurów (druk nr 196). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Konina na lata 2016-2023 (druk nr 203). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości (druk nr 193). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 

(druk nr 194). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 125 Rady Miasta Konina z dnia 

24 kwietnia 2019 roku w sprawie niektórych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych 

(druk nr 202). 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki ul. Osada w sprawie 

rozkładu jazdy linii autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Koninie 

(druk nr 216). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina 

(na  sposób procedowania, działalność i rozstrzygnięcie Komisji konkursowej konkursu 

na stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie) (druk nr 213). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina 

(dot. dotyczącej opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Koninie ) (druk 

nr 214). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na 

Prezydenta Miasta Konina (druk nr 215). 

23. Wnioski i zapytania radnych. 

24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

25. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miasta Konina. 

 

 

Informując o powyższym uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach.              

     

        

       Tadeusz Wojdyński  


