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Protokół Nr 12 
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina  

 
które odbyło się w dniu 11 stycznia 2018 roku 

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

 
 

Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 13.40. 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych członków oraz radny Krystian Majewski.  
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 
 
Tematyka posiedzenia: 
 

- rozpatrzenie wniosku radnej Anny Kurzawy w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady 
Miasta Konina w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych, 
 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa 
Miasta Konina Ojcu Maksymilianowi Tarejwo, 
 

- sprawy bieżące. 
 
I. 
 

Komisja Statutowa zajęła się rozpatrzeniem wniosku radnej Anny Kurzawy 
o dokonanie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych. Radna zwróciła się do Przewodniczącego Rady o podjęcie prac 
nad zmianą dotychczas obowiązującej uchwały i zawarcia w uchwale zapisu dotyczącego 
nieobecności usprawiedliwionej w związku z nieobecnością radnego spowodowaną leczeniem 
szpitalnym. 

Przewodniczący Komisji omówił wniosek radnej. Poinformował, że zwrócił się do 
radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Koninie o opinię prawną w tej sprawie. Opinia prawna 
stanowi załącznik do protokołu. 

Dodał, że krótkotrwałe, jednodniowe zwolnienia lekarskie mogą powodować paraliż 
pracy Rady więc zasadnym byłoby zapisanie w uchwale minimalnego okresu zwolnienia 
lekarskiego, np. na okres nie krótszy niż 7 dni. 

 
Członkowie komisji wyrazili zdanie, że radny za prace w Radzie otrzymuje dietę, 

która jest ekwiwalentem za utracone wynagrodzenie. Przebywający na zwolnieniu lekarskim 
pracownik wynagrodzenie otrzymuje.  
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Wobec wątpliwości Przewodniczący Komisji Statutowej poddał pod głosowanie 

propozycję przedstawienia Radzie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Rady 
Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych. 

 
W wyniku głosowania – 0 radnych „za”, 1 radny „przeciw”, 3 radnych 

„wstrzymujących się” od głosowania – Komisja Statutowa negatywnie zaopiniowała 
propozycję zmiany uchwały. 

 
II. 
 
 Kolejno Komisja Statutowa omówiła projekt uchwały w sprawie nadania honorowego 
obywatelstwa Miasta Konina Ojcu Maksymilianowi Tarejwo.  
 
 Przewodniczący Komisji Statutowej przypomniał, że radny Krystian Majewski zgłosił 
na sesji wniosek o upamiętnienie Ojca Tarejwo jako Honorowego Obywatela Miasta Konina. 
Prezydent Miasta Konina wniosek zaopiniował pozytywnie. Radny został poinformowany, 
że zgodnie z przepisem kompetencyjnym art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie 
gminnym, nadawanie honorowego obywatelstwa należy do wyłącznej właściwości rady 
gminy. Pana radnego poproszono o przygotowanie i złożenia stosownego projektu uchwały 
wraz z uzasadnieniem.  
 
 Radny Krystian Majewski został poproszony o przygotowanie treści uzasadnienia do 
projektu uchwały. 
 
 Członkowie Komisji Statutowej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Konina Ojcu Maksymilianowi 
Tarejwo.  
 
III. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Komisji Statutowej 

 
Wiesław Steinke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowało 
Biuro Rady Miasta 
M. T. 


