
 
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 30 października 2019 roku 

BR.0002.1.13.2019 

 

 

       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 XVI Sesję Rady Miasta Konina na dzień: 

 

30 października 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. Złożenie ślubowania przez nową radną. 

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

4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: 

a) pn.: „Wonders of Waste” (Cuda z odpadów) w ramach Programu Erasmus+ 

(druk nr 231); 

b) pn.: „Profesjonalne praktyki w Hiszpanii – kluczem do sukcesu naszych uczniów” 

w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 232); 

c) pt.: "TIK-TAK!-nowoczesne metody i dydaktyka cyfrowa przyszłością w   nauczaniu" 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

(druk nr 241).  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (druk nr 243). 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok (druk nr 244); 

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

(druk nr 245). 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) stawek podatku od nieruchomości (druk nr 228); 

b) stawek podatku od środków transportowych (druk nr 229); 

c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 230). 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 237); 

b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 238). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk 

i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami 

gromadzonymi selektywnie) na 2020 rok (druk nr 221). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Konina (druk nr 242). 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 

przebiegu (druk nr 219). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących 

budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze 

rewitalizacji „Starówka” w Koninie (druk nr 225). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta 

Konina na lata 2020-2025” (druk nr 236). 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina na lata 2019 - 2032 

(druk nr 220). 
15. Podjęcie uchwał w sprawie nadania Statutu: 

a) Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie (druk nr 222); 

b) Konińskiemu Domowi Kultury (druk nr 223); 

c) Młodzieżowemu Domowi Kultury w Koninie (druk nr 224). 

16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia Programu 

,,Złota jesień życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w 

Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie 

styczeń 2020 r. – grudzień 2025r.” (druk nr 239). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do wdrożenia programu pomocy 

społecznej pod nazwą ,,Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych 

problemem uzależnień realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2020 r. – grudzień 2025 r.” (druk nr 240). 
19. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu 

(druk nr 226); 
b) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu (druk nr 227). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta 

Konina (druk nr 233). 

21. Wybory ławników (druki nr 234 i 235). 

22. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu podmiotów 

do przyjmowania skazanych. 

23. Analiza oświadczeń majątkowych za 2018 rok. 

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

(druk nr 247). 

25. Wnioski i zapytania radnych. 

26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

27. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miasta Konina. 

 

 

Informując o powyższym uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach.              

     

        

       Tadeusz Wojdyński  

 

 

 

 

 

 

 


