
 

  

BR.0012.7.2.2020 
 

Protokół Nr 5  

z posiedzenia Komisji Statutowej,  

które odbyło się w dniu: 15 października 2020 roku 

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

 
Posiedzenie trwało od godz. 12.00 do godz. 12.45. 
 
W posiedzeniu udział wzięło 4 radnych członków komisji. 
  
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Temat posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wprowadzenia transmisji z posiedzeń komisji 

Rady Miasta Konina. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław STEINKE powitał wszystkich uczestniczących 

w posiedzeniu komisji. 

 

Ad. 1. 
 

 Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że członkowie komisji otrzymali 

wniosek mieszkańca dotyczący wprowadzenia transmisji z posiedzeń komisji Rady Miasta 

Konina. Mieszkaniec skierował do Prezydenta Miasta Konina wniosek o zaplanowanie 

w przyszłorocznym budżecie środków na prowadzenie takich transmisji. Wniosek zawiera 

również prośbę o zmianę w Statucie Miasta Konina i zapisanie w przepisach transmisji 

z posiedzeń komisji. Przewodniczący rady skierował sprawę do Komisji Statutowej.  

 Dodał, że wniosek dotyczy zwiększenia, rozwijania partycypacji społecznej, 

a mieszkaniec domaga się tego, żeby poza transmisją z sesji transmitowane były również 

posiedzenia z komisji rady miasta. Według obecnie obowiązujących przepisów nie ma 

obowiązku ustawowego takich transmisji, natomiast jest dobrowolność, która wymagałaby 

zmian w Statucie. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz WOJDYŃSKI dodał, że problem 

transmisji będzie w przypadku komisji wyjazdowych. 

 

 Kontynuując Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław STEINKE stwierdził, że 

w przypadku komisji wyjazdowych transmisja może nie być możliwa. Dodał, że nie ma 

obowiązku transmisji z komisji, natomiast jeśli większość rady uważałaby inaczej, to 

oczywiście można taką rzecz rozważyć i wymagałaby ona zmian w Statucie. 

 Poprosił członków komisji o wyrażenie swojego zdania. 
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 Radny Krystian MAJEWSKI powiedział, że w przypadku gdy na komisjach toczą się 

bardzo ważne dyskusje, np. Komisja Infrastruktury jest taką komisją, na której często jest 

bardzo dużo szczegółów i bardziej pogłębione dyskusje, to wówczas transmisja z takich 

obrad pewnie byłaby dobrym zwyczajem.  

 Problemy techniczne mogą pojawić się przy komisjach wyjazdowych i należałoby to 

wewnątrz prawnie uregulować. Radny stwierdził, że widzi taką potrzebę.  

 

 Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI stwierdził, że Komisje Infrastruktury się 

odbywają, ale to jest tylko kilka takich tematów, którymi jest zainteresowanie. Przede 

wszystkim to są plany zagospodarowania, zmiany planów, ale wtedy jest to wyłożone 

zgodnie z procedurami i dostępność jest zainteresowanych osób nieograniczona. 

 

 Radny Krystian MAJEWSKI dodał, że zainteresowani mimo obecnych ograniczeń 

chcą uczestniczyć przez Internet w pracach rady, a ludzka aktywność poza cyfrowa jest 

minimalna. 

 

 Przewodniczący rady zwrócił uwagę na to, że trzeba sprawdzić jaki byłby koszt 

takich transmisji. 

 

 Kolejno głos zabrała radna Monika KOSIŃSKA. Powiedziała, że sprawa związana 

z transmisjami komisji wiąże się z obecnymi czasami, a każdy z mieszkańców może i ma 

prawo uczestniczyć w działaniach rady miasta, bo te działania są absolutnie jawne. Jeśli 

komisje odbywają wyłącznie w sieci i osoba, która by chciała wziąć udział nie ma takiej 

możliwości, to wtedy do uregulowania jest kwestia jak dostęp do takiej komisji umożliwić.  

  

 Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław STEINKE stwierdził, że w przypadku 

uregulowania w Statucie zapisu dotyczącego transmisji z komisji należałoby używać 

pełnego zapisu, tak że umożliwiamy transmisję wszystkiego w tym momencie, wszystkich 

posiedzeń komisji.  

 

 Radna Monika KOSIŃSKA dodała, że sposób w jaki będzie to utrwalane 

i udostępniane mieszkańcom, to jest inna kwestia. Jest to do przedyskutowania i dalszej 

pracy. 

 

 Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI stwierdził , że nie wiem, czy ktoś robił 

jakieś badania czy jest takie zainteresowanie mieszkańców Konina oglądaniem posiedzeń 

komisji? Powiedział, że jest minimalne, albo nie ma go wcale. 

 

 Radna Monika KOSIŃSKA powiedziała, że to zainteresowanie jest większe niż się 

wydaje. Stwierdziła, że w dobie covid-u radnych czeka praca zdalna przez dłuższy czas. 

W związku z czym, jeżeli mieszkańcy nie mogą wziąć udziału w obradach sesji, to 

w pewnym sensie ograniczone są prawa mieszkańców do udziału w posiedzeniach 

statutowych organów miasta. 

 

 Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław STEINKE powiedział, że komisje rady 

miasta są miejscem takim, gdzie radni wypracowują pewne stanowiska, które potem są 

prezentowane na sesji.  
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 Radna Monika KOSIŃSKA stwierdziła, że ustawowo jest to jawne i całkowicie 

dostępne dla mieszkańców. Natomiast w przypadku pracy w sieci, to to prawo mieszkańca 

jest ograniczone i stąd te wnioski się pojawiają. 

 

 Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław STEINKE poinformował, że do wniosku 

przygotowany jest projekt uchwały, który odwołuje się do zapisów Statutu w § 33 

i  rozszerza zapisy, które brzmią: 

§ 33. 

1. Obrady Rady Miasta Konina są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. 

2. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej urzędu www.konin.pl. 

Proponowana zmiana w Statucie dotyczy, zapisy otrzymałby brzmienie: 

1. Sesje Rady Miasta Konina i posiedzenia komisji Rady Miasta Konina są 

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

2. Nagrania sesji Rady Miasta Konina i posiedzeń komisji Rady Miasta Konina są 

udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu 

www.konin.pl. 

  

 Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI stwierdził, że obowiązek transmisji 

z posiedzeń komisji nie wynika z przepisów prawa, potwierdza to opinia radcy prawnego. 

 

 Radny Krystian MAJEWSKI powiedział, że jest to kwestia jawności i partycypacji.  

 

 Przewodniczący rady Tadeusz WOJDYŃSKI dodał, że formy jawności, które w tej 

chwili nie są ograniczone.  

 

 Radna Monika KOSIŃSKA stwierdziła, że faktem jest praca zdalna i niezależnie od 

tego kiedy covid się skończy, radni nie prędko wrócą do sytuacji, w której np. Komisja 

Edukacji, Komisja Rodziny będzie się odbywać na sali i że ktokolwiek z zewnątrz będzie 

mógłby wziąć w niej udział.  

 Radna dodała, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie prac nad takimi 

zmianami w Statucie, żeby w sposób jak najlepszy dla wszystkich wypracować model pracy 

na „nowe czasy”. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Konina dodał, że jeżeli jest możliwość, to taką 

transmisję można wprowadzić, ale bez zmian w Statucie. Dodał, że w przypadku komisji 

wyjazdowych takie transmisje nie będą możliwe. 

 

 Przewodniczący Komisji Statutowej dodał, że wobec powyższego poczynione 

zostaną starania, żeby na razie wszędzie tam gdzie będzie to możliwe taka transmisja była 

prowadzona, bez zmian w przepisach Statutu. 

 

 Kierownik Biura Rady Miasta poinformowała, że każda transmisja generuje koszty, 

również przy umieszczaniu w Biuletynie Informacji Publicznej archiwum nagrań z komisji 

konieczne jest uruchomienie transkrypcji, która jest obowiązkiem prawnym od dnia 

23 września bieżącego roku. Obecna umowa dotycząca transkrypcji obejmuje obrady sesji, 

http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
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konieczne jest zatem sprawdzenie zapisów umowy, czy pozwala ona na realizację 

transmisji z komisji. Zapisy te trzeba by uporządkować i na przykład zapewnić transmisję 

z komisji od stycznia 2021 roku. 

 

 Przewodniczący Komisji Statutowej stwierdził, że Przewodniczący Rady ustali 

z Prezydentem Miasta Konina wysokość i zasady pokrycia kosztów tych transmisji. 

 Następnie zaproponował przyjęcie wniosku, żeby zapewnić transmisje z posiedzeń 

komisji w ramach obecnie posiadanych umów, bez dokonywania zmian w formalno-

prawnych. 

 

 Radna Monika KOSIŃSKA dodała, rada zacznie nad tym pracować i będzie to 

systematycznie opracowywane. Konieczne jest określenie ile to będzie kosztowało, jaki to 

będzie miało związek z ustawą o dostępności stron internetowych, która weszła w życie 

23 września, i tak dalej. Wymaga to dalszej pracy. 

 

 Przewodniczący Komisji Statutowej poddał pod głosowanie wniosek, aby na razie 

bez zmiany formalno-prawnej poczynić starania, żeby te transmisje z posiedzeń 

komisji odbywały się.  

 Komisja jednogłośnie - 4 głosami „za” wniosek przyjęła. 

 

Ad. 2. 
 
 Przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław STEINKE przypominał, że wpłynęła 

inicjatywa uchwałodawcza dotycząca utworzenia jednostek pomocniczych miasta – osiedli. 

Rada została powiadomiona o takiej inicjatywie, zbierane są podpisy, całość rady będzie 

musiała się wypowiedzieć co sądzi na temat tej inicjatywy. 

 Kolejno poinformował, że radny Bartosz Małaczek zadeklarował chęć pracy 

w Komisji Statutowej. Nie ma aktu prawnego, który ograniczałby ilość członków komisji, 

rada wyrażała zgodę jeśli radny zgłaszał chęć pracy w jakiejś komisji, stąd projekt uchwały 

dotyczący uzupełnienia składu Komisji Statutowej mógłby znaleźć się w porządku obrad 

sesji. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Konina potwierdził, że jeśli Statut nie ogranicza liczby 

członków komisji, to można skład Komisji Statutowej uzupełnić.  

 

 Komisja jednogłośnie – 4 radnych „za” poparła uzupełnienie składu komisji o radnego 

Bartosza Małaczka.  

 

 Nie było innych zgłoszeń do dyskusji. 

 Na tym posiedzenie zakończono. 
 

       Obradom przewodniczył 
 
         Przewodniczący 
                  Komisji Statutowej   
 
                  Wiesław Steinke 
Protokołowało 
Biuro Rady Miasta 
M. T. 


