
UCHWAŁA NR 647 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rozpatruje pozytywnie petycję w sprawie standardów przejrzystości 

w funkcjonowaniu Rady Miasta Konina, dbania o jej wizerunek i wizerunek miasta 

Konina oraz wzmacniania zaufania obywateli do organów samorządu poprzez 

ujednolicenie adresów mailowych radnych Rady Miasta Konina. 

2. Argumenty pozytywnego rozpatrzenia petycji zawiera uzasadnienie do uchwały. 

3. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta Konina do poinformowania 

składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 2.   

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 

 



 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 647 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 listopada 2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji.  

W dniu 27 września 2021 roku wpłynęła do przewodniczącego Rady Miasta Konina 

petycja w sprawie standardów przejrzystości w funkcjonowaniu Rady Miasta Konina, 

dbania o jej wizerunek i wizerunek miasta Konina oraz wzmacniania zaufania 

obywateli do organów samorządu poprzez ujednolicenie adresów mailowych radnych 

Rady Miasta Konina, w tym niewykorzystywanie prywatnych adresów mailowych do 

działalności publicznej i zastąpienie ich adresami mailowymi z jednolitym 

i jednoznacznym rozszerzeniem wskazującym na reprezentowaną instytucję 

(Rada Miasta) bądź miasto (Konin). 

Przewodniczący Rady Miasta przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 15 października 2021 roku przedstawił 

komisji opinię. W oparciu o informacje Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego 

w Koninie przekazał, że w każdej chwili jest możliwość założenia konta pocztowego dla 

wszystkich radnych w domenie um.konin.gov.pl. Jednocześnie przedstawił problemy 

wynikające z wcześniejszego niefrasobliwego użytkowania przez radnych skrzynek do 

poczty elektronicznej w domenie konet.pl. 

W uzupełnieniu opinii Prezydenta Miasta Konina kierownik Wydziału Informatyki 

Urzędu Miejskiego w Koninie w piśmie z dnia 26 października 2021 roku przedstawił 

konsekwencje używania poczty elektronicznej w zależności od sposobu jej obsługi 

oraz zaproponował utworzenie e-maili radnych w domenie rada.konin.eu.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenia w celu rozpatrzenia petycji 

w dniach 19 października 2021 roku oraz 17 listopada 2021 roku. W oparciu 

o posiadane materiały, opinie radnych i przeprowadzoną dyskusję - Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji pozytywnie rozpatrzyła wniesioną petycję. 

W związku z tym Rada Miasta Konina zwróci się do Prezydenta Miasta Konina 

o utworzenie e-maili radnych zgodnie z rekomendacjami Wydziału Informatyki. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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