
UCHWAŁA Nr 7 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 5 grudnia 2018 roku 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia 

przedmiotu ich działania. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 46 ust. 1 Statutu Miasta Konina stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w 

sprawie Statutu Miasta Konina (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8799) – 

Rada Miasta Konina uchwala co następuje:  

§ 1. 

Powołuje stałe Komisje Rady Miasta Konina i ustala przedmiot ich działania: 

1. KOMISJA FINANSÓW  

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 

1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 

2) spraw majątkowych gminy, 

3) podatków i opłat lokalnych, 

4) programów gospodarczych, 

5) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, 

6) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im 

składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych 

na realizację zadań przez te jednostki, 

7) targowisk i hal targowych, 

8) promocji gminy,  

9) określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, 

10)współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego 

majątku, 

11)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 

przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i 

regionalnych;  

2. KOMISJA INFRASTRUKTURY  

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 



1) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 

przyrody, gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 

cieplną oraz gaz, 

4) telekomunikacji,  

5) zieleni gminnej i zadrzewień, 

6) cmentarzy gminnych, 

7) lokalnego transportu zbiorowego,  

8) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

9) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

10)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,  

11)miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

3. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY i SPORTU 

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 

1) edukacji publicznej, 

2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami,  

3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

4) udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, 

5) wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym 

wśród młodzieży, 

4. KOMISJA RODZINY i SPRAW SPOŁECZNYCH 

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 

1) ochrony zdrowia, 

2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

4) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej,  

5) wspieranie osób niepełnosprawnych, 



6) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), 

7) przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,  

8) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 

9) profilaktyki uzależnień. 

5. KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI 

Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 

1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

2) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej; 

3) herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 

wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068),  

4) wznoszenia pomników, 

5) nadawania honorowego obywatelstwa gminy, 

6) wyboru ławników, 

7) spraw konsumenckich. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 7 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 5 grudnia 2018 roku 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich 

działania. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 

zm.) w art. 21 ust. 1 stanowi, że „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe 

i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład 

osobowy.” 

Natomiast Statut Miasta Konina uchwalony Uchwałą Nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 

31 października 2018 roku stanowi w § 46 ust. 1, że „Nazwy, skład osobowy oraz zakres 

działania komisji stałych i komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach przy 

ich powoływaniu.” 

Przedmiotem działania komisji są zadania wskazane w art. 7 oraz w art. 18 ustawy z dnia 

8 marca o samorządzie gminnym.  

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta Konina uchwały 

powołującej stałe Komisje Rady Miasta Konina i ustalającej przedmiot ich działania. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 
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