
ZARZĄDZENIE Nr 96/2021 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 28 maja 2021 roku 

 

zmieniające Zarządzenie Nr 92/2021 Prezydenta Miasta Konina  

z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami dotyczących nadania nazw rondom 

i wiaduktom położonym na terenie miasta Konina 
 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), uchwały  

Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina, uchwały Nr 158 Rady  

Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady 

Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowa-

dzania konsultacji z mieszkańcami Konina zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.  

Dokonuje się zmiany w Zarządzeniu nr 92/2021 Prezydenta Miasta Konina,  

z dnia 14 maja 2021 r, polegającym na tym, że: 

1. § 2. otrzymuje brzmienie:  

Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 17 maja 2021 r. do 29 

czerwca 2021 r. 

2. § 5. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Mieszkańcy miasta - w okresie od 17 maja 2021r. do 6 czerwca 2021 r. - mogą 

składać do Urzędu Miejskiego w Koninie swoje propozycje nazw dla obiektów 

wymienionych w § 1. 

3. § 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Komisja konsultacyjna do dnia 10 czerwca 2021 r. dokona wyboru do pięciu 

propozycji nazw dla każdego z obiektów wymienionych w § 1, spośród propo-

zycji złożonych przez mieszkańców, zgodnie z zapisami § 5. 

4. § 7. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Propozycje wskazane przez komisję konsultacyjną zostaną poddane pod gło-

sowanie mieszkańców miasta Konina w okresie od 14 czerwca 2021 r. do 27 

czerwca 2021 r. 



 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezydent Miasta Konina 

 

      Piotr Korytkowski 

 

 


