
 
UCHWAŁA Nr 229 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2015 roku 

 
w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej  

mieszkańcom miasta Konina 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 36 ust. 1 Statutu Miasta 
Konina stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 
2015 roku (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 
2015 roku poz. 4827) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  
 
 

§ 1. 
 

Co najmniej 200 mieszkańców miasta Konina, posiadających czynne prawo wyborcze, moŜe 
wystąpić do Rady Miasta Konina z inicjatywą uchwałodawczą. 
 

§ 2. 
 

Inicjatywa uchwałodawcza nie moŜe obejmować spraw związanych z wewnętrzną 
organizacją i trybem prac organów gminy.  
 

§ 3. 
 
Projekt uchwały powinien odpowiadać zasadom techniki prawodawczej, wymogom Statutu 
Miasta Konina i obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 4. 
 
Przygotowanie projektu uchwały, jego rozpowszechnianie, prowadzenie kampanii 
promocyjnej, a takŜe organizacja zbierania podpisów osób wymienionych w § 1, naleŜy do 
Inicjatora. Inicjator występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. 
 

§ 5. 
 
1. Mieszkańcy miasta Konina udzielają poparcia projektowi uchwały składając własnoręczny 

podpis na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały. 
2. Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Na kaŜdej stronie wykazu 

zamieszcza się tytuł projektu uchwały, której mieszkańcy udzielają poparcia. 
3. W miejscu zbierania podpisów winien być wyłoŜony do wglądu projekt uchwały. 
4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne. 
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§ 6. 
 
1. Inicjator składa projekt uchwały z załączonymi wykazami podpisów do Rady Miasta 

Konina. 
2.  Projekt uchwały podlega procedurze legislacyjnej stosownie do zapisów 

 § 36 ust. 5, 7, 8 i 9 Statutu Miasta Konina. 
 

§ 7. 
 
Projekt uchwały wprowadza się do porządku obrad sesji Rady Miasta Konina najpóźniej 
w terminie 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. 
 

§ 8. 
 

Projekt uchwały, w stosunku, do którego nie zostało zakończone postępowanie legislacyjne 
w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę 
w następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.  
 

§ 9. 
 
Traci moc Uchwała Nr 748 Rady Miasta Konina z dnia 29 września 2010 roku w sprawie 
trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina (opubl. 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr 241 
poz. 4495).  

 
§ 10. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 11. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 
 
 /-/ Wiesław Steinke 

 
 
 



                                

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 229 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 listopada 2015 roku 

 

w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom  
miasta Konina 

 
 
 

W związku z przyjęciem przez Radę Miasta Konina nowego Statutu Miasta Konina 
stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 
roku (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2015 
roku poz. 4827) zachodzi potrzeba dokonania aktualizacji zapisów uchwały w sprawie trybu 
inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina. 
 
 Zgodnie z dyspozycją § 36 ust. 1 Statutu Miasta Konina, niniejsza uchwała określa 
tryb inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina.  
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 


