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Pani/Pan  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 559 ze zm.) 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 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – zwołuję  

LXI Sesję Rady Miasta Konina 

na dzień: 5 sierpnia 2022 roku (piątek), o godz. 14.00 
 

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 LXI sesji Rady Miasta Konina:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 811).  

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

(druk nr 812). 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1, Typ akcji: KA121-VET-

Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze 

Kształcenia i szkolenia zawodowego, wniosek nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-
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000063264 pod nazwą „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” 

(druk nr 807). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu pn. : „Posiłek  

w szkole i w domu” realizowanego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (druk nr 808). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 731 Rady Miasta Konina z dnia  

6 czerwca 2018 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 

dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela prowadzonych bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. (druk nr 809). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście 

Konin na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 810). 

7. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


	1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
	2. Podjęcie uchwały w sprawie:
	a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 811).
	b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina na lata 2022-2025 (druk nr 812).
	3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1, Typ akcji: KA121-VET-Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze Kształcenia i szkolenia za...
	4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu pn. : „Posiłek  w szkole i w domu” realizowanego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (druk nr 808).
	5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 731 Rady Miasta Konina z dnia  6 czerwca 2018 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i ...
	6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Konin na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 810).
	7. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Miasta Konina.

