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Konin, dnia 28 października 2020 roku 
BR.0002.1.10.2020 

       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  

 

XXX Sesję Rady Miasta Konina 

na dzień: 28 października 2020 roku (środa), o godz. 9.00 

 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system 

informatyczny.  

 

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Konina: 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu (druk nr 452). 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 450); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 

(druk nr 451). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie 

(druk nr 427).  

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) stawek podatku od nieruchomości (druk nr 436); 

b) stawek podatku od środków transportowych (druk nr 437); 

c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 438). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2021-2024 

(druk nr 441). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego 

lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji 



 

  

w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

(druk nr 440). 

10. 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 2021 rok (druk nr 439). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy: 

a) nowo projektowanej ulicy publicznej w Koninie (druk nr 444); 

b) nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie (druk nr 445). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych 

obiektów miejskich położonych na terenie miasta Konina (druk nr 443). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości w Koninie 

w sąsiedztwie ulic: Brzozowa – Michała Oczapowskiego (druk nr 446). 

14. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową 

przechodu i przejazdu (druk nr 431); 

b) zamiany nieruchomości (druk nr 432); 

c)   zbycia nieruchomości (druk nr 433); 

d) obciążenia nieruchomości służebnością gruntową (druk nr 434). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Koninie (druk nr 435). 

16. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany Uchwały Nr 10 Rady Miasta Konina z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji STATUTOWEJ (druk nr 449); 

b) powołania KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI (druk nr 448). 

17. Analiza oświadczeń majątkowych za 2019 rok. 

18. Wnioski i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

20. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miasta Konina. 

                  Przewodniczący  
Rady Miasta Konina 

 
 Tadeusz Wojdyński 


