
UCHWAŁA Nr 158 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 

27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Konina. 

Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. W Uchwale Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina dokonuje się 

następujących zmian: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Konina”, 

2. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz 

wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również: 

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miejskim w Koninie 

w sprawie konsultacji wraz z danymi do kontaktu”, 

2) listę co najmniej 100 osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona 

i nazwiska, adresy oraz podpisy.” 

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 158 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 czerwca 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 

27 czerwca 2012 roku  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Konina. 

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w przypadkach przewidzianych 

ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej 

terytorium konsultacje społeczne z mieszkańcami, przy czym zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji określa uchwała rady gminy (art. 5a ust. 2 ww. ustawy). 

W związku z powyższym w Koninie Uchwałą Nr 395 z dnia 27 czerwca 2012 r. przyjęto 

i wprowadzono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Konina.  

Niniejszą uchwałą modyfikuje się pojęcie mieszkańca przyjęte w wymienionej uchwale. 

Wobec braku ustawowej definicji mieszkańca należy kierować się treścią art. 1 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym i art. 16 Konstytucji RP akcentujących, że mieszkańcy 

gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Wspólnotę tę tworzą osoby trwale 

związane, a więc stale zamieszkujące w danej gminie. W myśl art. 25 Kodeksu Cywilnego 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa 

z zamiarem stałego pobytu. Każda osoba spełniająca ten wymóg jest zatem mieszkańcem 

gminy i zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest uprawniona do 

udziału w konsultacjach społecznych.  

W uchwale usuwa się także zapis dotyczący konieczności podania przez mieszkańców 

numeru PESEL na wniosku o przeprowadzenie konsultacji. Jak wspomniano zapis art. 25 

Kodeksu Cywilnego określa, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Należy zatem przyjąć, 

że elementem umożliwiającym określenie kto jest mieszkańcem, a kto nim nie jest są: imię 

i nazwisko jako niezbywalne prawo człowieka bezpośrednio dotyczące jego integralności 

fizycznej i psychicznej oraz indywidualności mogące jednocześnie zidentyfikować daną 

osobę, a także adres danej osoby, pod którym ona przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Numer PESEL nie jest ani warunkiem ani przesłanką bycia mieszkańcem danej gminy, nie 

obejmuje także danych dotyczących zamieszkania. Zatem wymóg jego podania 

w procesie wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji jest zbędny. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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