
 
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 28 lipca 2020 roku 

BR.0002.1.7.2020 

 

       Pani / Pan  

 

       ………………………………. 

 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 

ze zm.) 

 zwołuję XXVII Sesję Rady Miasta Konina na dzień: 

29 lipca 2020 roku (środa), o godz. 10.00. 

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). 

 

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.  

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali sesyjnej w Ratuszu przy ul. Wiosny 

Ludów 6 w Koninie. 

Porządek obrad wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia. 

Transmisja sesji online odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. 

 
 

   Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

 

(-) Tadeusz Wojdyński 

 

 
 

  



 

  

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Konina: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Złożenie ślubowania przez nowego radnego. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Nie ma edukacji bez relacji” 

w ramach Programu Erasmus+ (druk nr 398). 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 401); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 402). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli 

kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 r. (druk nr 394). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu adaptacji 

do zmian klimatu dla Miasta Konina” (druk nr 395). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kompleksowej „Aktualizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2021 – 2024” (druk nr 396). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 392). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 393). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Koninie zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina,  lokalem Skarbu Państwa 

oraz lokalami mieszkalnymi wynajmowanymi przez Miasto od innych właścicieli w celu zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej (druk nr 397). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Osada (druk nr 399). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości (druk nr 400). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (druk 

nr 403). 

15. Wnioski i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

17. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Konina. 


