
BR.0012.7.1.2014 
 
 

Protokół Nr 1  
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina  

 
które odbyło się w dniu 11 grudnia 2014 r. 

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

Posiedzenie trwało od godz. 12.30 do godz. 13:30 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych członków Komisji oraz radny Wiesław Wanjas 
i radca prawny Radosław Szatkowski. 
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 
 
 Tematyka posiedzenia: 

 
1. Wybór wiceprzewodniczącego komisji; 
2. Rozpatrzenie pism Henryka Szczepankiewicza w sprawie braku prawa 

wybieralności radnych: 
- Kamila Szadkowskiego, 
- Karola Skoczylasa, 
- Wiesława Wanjasa –  

zaopiniowanie projektów uchwał. 
3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróŜy słuŜbowych radnych (zmiana Uchwały Nr 58 RMK z dnia 
26.01.2011 roku); 

 
 
  Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Tomasz Andrzej Nowak.  

 
 

Ad 1  
Po stwierdzeniu kworum, obecni członkowie Komisji wybrali wiceprzewodniczącego, którym 
został radny Wiesław Steinke. 
Wynik głosowania: „za” - 4 głosy. 
 
Ad 2 
Wiceprzewodniczący Komisji Wiesław Steinke odczytał przedmiotowe pisma Henryka 
Szczepankiewicza i zapoznał obecnych z opinią prawną 
(Pisma H. Sienkiewicza oraz opinia prawna R. Szatkowskiego stanowią załącznik do 
protokołu.) 
Po konsultacji z radcą prawnym Radosławem Szatkowskim stwierdzono, iŜ Rada Miasta 
Konina nie moŜe procedować nad uchwałą o podtrzymaniu mandatu ww. radnych, poniewaŜ 
zostanie ona uchylona przez Wojewodę Wielkopolskiego. MoŜliwe jest natomiast głosowanie 
nad podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatów radnych. 
 Henryk Szczepankiewicz powinien zgłosić sprawę do Prokuratury, która przeprowadziłaby 
odpowiednie dochodzenie. 
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Członkowie Komisji Statutowej głosowali za wprowadzeniem do porządku obrad Sesji RM  
w dniu 22.12.2014 r. uchwał o wygaśnięciu mandatów radnych: Kamila Szadkowskiego, 
Karola Skoczylasa i Wiesława Wanjasa. Podstawą do niepodjęcia lub podjęcia uchwały 
o wygaśnięciu mandatu radnego jest wprost art. 383 § 2 kodeksu wyborczego, stanowiący, Ŝe: 
„Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2 - z wyjątkiem 
powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3, 5 i 7, stwierdza rada, w drodze 
uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.” 
 
Wynik głosowania: „za” - 3 głosy, członek Komisji Karol Skoczylas wyłączony 
z głosowania. 
 
Ad 3  
Członkowie Komisji Statutowej głosowali za wprowadzeniem do porządku obrad Sesji RM  
w dniu 22.12.2014 r. uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróŜy słuŜbowych radnych, przewidującej wzrost wysokości diet radnych. 
Wynik głosowania: za – 3 głosy, wstrzymał się od głosu - 1  
 
Kwota bazowa - dieta ustalona dla Przewodniczącego Rady (obecnie dieta 1987,27 zł) 
 
                                              obecnie   po zmianach 
 
- dla Wiceprzewodniczących Rady     72%   75% 

             1430, 83             1490,45 
 

- dla przewodniczących komisji stałych   60%   65% 
                         1192,36           1291,73 

 
- dla członków komisji – radnych    53%  60% 

            1053,25          1192,36 
 

- dla przewodniczącego komisji doraźnej      8 %   10% 
                  158,98           198,73 
 
- dla członków komisji doraźnych                          5 %             7% 
                     99,36           139,11 
 
 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 

Przewodniczący Komisji Statutowej 
 

Tomasz Andrzej Nowak 
 
 


