
UCHWAŁA NR 708 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 23 lutego 2022 roku 

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania 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 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - Rada Miasta Konina uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

1. Odstępuje się od rozpatrywania petycji dotyczącej wniosku o przebudowę 

i rozbudowę parkingu dla mieszkańców bloków ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 i 40 

oraz 11 Listopada 28 i 30 oraz rodziców przywożących dzieci do Szkoły 

Podstawowej nr 7 i Przedszkola nr 12 w Koninie z uwagi na jej wycofanie przez 

wnoszących petycję.  

2. Postępowanie w sprawie rozpatrywania petycji uznaje się za bezprzedmiotowe. 

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Konina do poinformowania 

składających petycję o sposobie załatwienia sprawy. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 708 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 23 lutego 2022 roku 

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania petycji. 

W dniu 1 grudnia 2021 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła petycja Rady Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie dotycząca przebudowy i rozbudowy parkingu 

dla mieszkańców bloków ul. Kard. S. Wyszyńskiego 38 i 40 oraz 11 Listopada 28 i 30 

oraz rodziców przywożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie 

i Przedszkola nr 12 w Koninie. Przewodniczący Rady Miasta Konina przekazał skargę 

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina pismem z dnia 

27 grudnia 2021 roku zwrócił się do Prezydenta Miasta Konina o informacje 

w powyższej sprawie. 

Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 19 stycznia 2022 roku poinformował 

przewodniczącego komisji, że w Uchwale Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 

2021 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2022 rok nie zostały 

zabezpieczone środki na przebudowę i rozbudowę parkingu dla mieszkańców bloków 

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 38 i 40 oraz 11 Listopada 28 i 30, rodziców 

przywożących dzieci do Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie oraz Przedszkola nr 12 

w Koninie. 

Jednocześnie przypominał, że zgodnie z § 1 pkt 3 Uchwały Nr 687 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektów, 

„wnioski do projektu budżetu Miasta mogą opracowywać i przedkładać Prezydentowi 

Miasta radni i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta w terminie do 

25 września”. Ponieważ wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 7 w Koninie 

nie został złożony w wymaganym trybie i terminie, nie mógł być wzięty pod uwagę 

przy konstruowaniu budżetu Miasta na rok 2022. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z dyrektorem Zarządu Dróg 

Miejskich w Koninie spotkali się z wnoszącymi petycję. W wyniku przyjętych wyjaśnień 

w dniu 2 lutego 2022 roku Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie 

wycofała petycję. Na posiedzeniu Komisji w dniu 17 lutego 2022 roku radni omówili 

otrzymane dokumenty i wyjaśnienia. 



Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady Miasta Konina 

o uznanie postępowania w sprawie rozpatrywania petycji za bezprzedmiotowe.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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