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         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  

LXVI Sesję Rady Miasta Konina 

na dzień: 30 listopada 2022 roku (środa), o godz. 10.00 

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

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 LXVI sesji Rady Miasta Konina:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie protokołu obrad LXIV i LXV sesji. 

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

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie miasta Konina na 2022 rok (druk nr 876), 

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

2025 (druk nr 877). 

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

Konina porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej 

(druk nr 875). 

 



 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

(druk nr 862). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu 

ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. (druk nr 874). 

8. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości (druki nr 865, 866 i 867). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, 

uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 

młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (druk nr 861). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Konina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (druk nr 871) . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej dla Miasta Konina na lata 

2022 – 2030 (druk nr 873). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Rady Miasta Konina z dnia 

30 marca 2022 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Koninie na 2022 rok (druk nr 864). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego 

„Wyprawka dla Konińskiego Malucha” (druk nr 863). 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – dębie szypułkowym „Zawiadowca” 

(druk nr 869). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody dwóch dębów 

szypułkowych oraz nadania im nazw „Henryk” i „Karol” (druk nr 870). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tęczowa, Obręb Grójec 

(druk nr 868). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia nazwy nieistniejącego placu „Pamięci 

Ofiar Katynia” w Koninie (Osiedle Bema) (druk nr 872). 

18. Wnioski i zapytania radnych. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

20. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Miasta Konina. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Tadeusz Wojdyński 
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