
BR.0012.7.2.2018 
 
 

Protokół Nr 13 
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina  

 
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku 

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

 
 

Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 13.30. 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych członków komisji.  
 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 
 
Tematyka posiedzenia: 
 

- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta 
Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej 
Rady Miasta Konina. 

 
- sprawy bieżące. 
 
 
 Komisja Statutowa zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania 
statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina. 

 
Przewodniczący Komisji omówił projekt. Poinformował, że w Statucie Młodzieżowej 

Rady Miasta Konina stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 
30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina 
(ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6988) ustalono okręgi wyborcze w wyborach 
do Młodzieżowej Rady z podziałem na szkoły publiczne, szkoły niepubliczne i placówki 
oświatowe, które funkcjonowały w mieście Koninie w dniu podejmowania uchwały.  
 Na podstawie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 60 ze zm.) w 2017 roku dostosowano sieć szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w mieście Koninie do nowego ustroju 
szkolnego, określając m.in. plan sieci prowadzonych przez miasto Konin klas 
dotychczasowych publicznych gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 
31 sierpnia 2019 roku. 
 W związku ukończeniem nauki w szkole wygasną mandaty radnych Młodzieżowej 
Rady Miasta Konina – V kadencja 2017-2019, stąd zachodzi konieczność zarządzenia przez 
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Konina wyborów uzupełniający w szkołach, 
w których te mandaty wygasną. Należy zatem dostosować obecnie obowiązujący wykaz 
okręgów wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Konina do aktualnej sieci 
szkół w mieście Koninie. 
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  Wobec powyższego konieczne jest przyjęcie zmian uchwały. 

 
Nie było uwag do projektu uchwały. 
 
W wyniku głosowania – 3 radnych „za” – Komisja Statutowa pozytywnie 

zaopiniowała propozycję zmiany uchwały. 
 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 

 
Przewodniczący Komisji Statutowej 

 
/-/ Wiesław Steinke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


