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BR.0002.1.14.2021 Konin, 27 października 2021 r. 

Pani/Pan  

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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. 1842 ze zm.) – zwołuję  

XLVII Sesję Rady Miasta Konina 

na dzień: 27 października 2021 roku (środa), o godz. 9.00 

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym - obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość. Dyskusja i głosowanie 

odbędzie się poprzez system informatyczny.  

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Konina:  
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad XLVI sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki miejskiej 

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. (druk nr 639). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Akredytacja 

nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” w ramach Programu Erasmus+ 

(druk nr  635). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej (druk nr 654). 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2021 rok (druk nr 648); 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2021-2024 

(druk nr 649). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 

(druk  nr 636). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 637). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

(druk nr 638). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (druk nr 645). 

12. 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 2022 rok (druk nr 633). 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 249 Rady Miasta Konina z dnia 

27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym (druk nr 634). 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie 
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Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

(druk nr 631). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Wyzwolenia w Koninie (druk nr 610). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym 

(druk nr 630). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 315 Rady Miasta Konina z dnia 

26 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Koninie (druk nr 629). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy wiaduktowi u zbiegu ulic: Europejskiej, 

Kolskiej i Trasy Warszawskiej (druki nr: 612). 

19. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy nowemu 

wiaduktowi w Koninie – w przedłużeniu ulicy Wyzwolenia (druk nr 646). 

20. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia z ulicami Zakole 

i 11 Listopada (druki nr: 613, 652). 

b) nadania nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej 

i Ignacego Paderewskiego (druk nr 614). 

c) nadania nazwy rondu usytuowanemu w nowym przebiegu ulicy Kleczewskiej 

(druk nr 615). 

21. Rozpatrzenie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu 

ulic: Europejskiej, Kolskiej i Trasy Warszawskiej (druk nr 647). 

22. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (druki nr: 641, 642, 643, 644, 653). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 467 Rady Miasta Konina z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia procesu aktualizacji i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta Konina Plan 2020-2030 (druk nr 640). 

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

Konina (druk nr 650). 

25. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Konina o wyznaczeniu podmiotów 

do przyjmowania skazanych na rok 2022. 

26. Wnioski i zapytania radnych. 

27. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

28. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


