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BR.0002.1.14.2022 Konin, 21 września 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 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  

LXIII Sesję Rady Miasta Konina 

na dzień: 28 września 2022 roku (środa), o godz. 9.00 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie 

 
 

Porządek obrad LXIII sesji Rady Miasta Konina:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołów obrad LIX, LX, LXI i LXII sesji. 

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

4. Rozpatrzenie informacji : 

a) z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2022 roku, 

b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za I półrocze 

2022 roku, 

c) z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku. 

5. Rozpatrzenie informacji z realizacji Uchwały Nr 654 Rady Miasta Konina z dnia 

29 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (druk nr 824). 
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7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 837), 

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

(druk nr 838). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akredytacja 

nr: 2002-PL01-KA121-SCH-000057611 w ramach programu Erasmus+ 

(druk nr 835). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Wdrożenie 

Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” [LIVE 

AFTER COAL - PL] (druk nr 834). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 603 Rady Miasta Konina z dnia 

29 września 2021 roku w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-

2030 w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów (druk nr 826). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Konina (druk nr 825). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 7 osiedlach 

(druk nr 831). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 4 osiedlach 

(druk nr 832). 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta 

Konina porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej 

(druk nr 833). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 237 Rady Miasta Konina z dnia 

16 grudnia 2015 roku w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta 

Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, 

sposobu ich pobierania oraz organizacji (druk nr 830). 

16. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zbycia nieruchomości (druk nr 821); 

b) nabycia nieruchomości (druk nr 827); 

c) obciążenia nieruchomości służebnością przechodu i przejazdu (druk nr 823). 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia 

ich przebiegu (druk nr 828). 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego 

na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (druk nr 829). 

19.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 822).  

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Koninie (druk nr 836). 

21. Przyjęcie stanowiska w sprawie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie utworzenia 

parku gminnego w Gosławicach. 

22. Wnioski i zapytania radnych. 

23.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

24. Zamknięcie obrad LXIII Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 


