
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

 

                   
 
 
 

                      PRZEWODNICZĄCY           
    RADY MIASTA KONINA  

62-500 Konin, plac Wolności 1   

63 2401111 (tel.)  

63 2429920 (fax) 

sekretariat@konin.um.gov.pl  

www.konin.pl 

 

 

  

BR.0002.1.9.2022 Konin, 23 maja 2022 roku 

 

Pani/Pan  

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 

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  

LVIII Sesję Rady Miasta Konina 

na dzień: 26 maja 2022 roku (czwartek), o godz. 10.00 

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym - obrady stacjonarne z możliwością 

wykorzystania środków porozumiewania się na odległość.  

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

Przewodniczący rady będzie prowadził sesję z sali sesyjnej w Ratuszu  

przy ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie. 

Porządek obrad LVIII sesji Rady Miasta Konina:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad LVII sesji. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Budowanie 

kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early 

Childhood with Erasmus+”) (druk nr 777). 

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

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży DREWS w Koninie” 

(druk nr 784). 
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6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 778), 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 

(druk nr 779). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany lokalizacji i przebiegu ulicy Józefa Piłsudskiego 

(druk nr 776). 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (druki nr 719, 772, 773, 774, 775). 

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

27 listopada 2019 r. z późn. zm. 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 782). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która w części stanowi 

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy (druk nr 783). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 

27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie 

wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej 

w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, zmienionej Uchwałą Nr 662 Rady 

Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku (druk nr 780). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: z dnia 30 marca 2022r., 

sygn. akt III SA/Po 1608/21, stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 476 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt III 

SA/Po 1607/21 stwierdzającego nieważność Uchwały Nr 442 z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych 
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i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie 

Miasta Konina (druk nr 781). 

13. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Konina VII kadencji 

(maj 2021 - kwiecień 2022). 

14. Wnioski i zapytania radnych. 

15.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

16. Zamknięcie obrad LVIII Sesji Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


