
BR.0012.7.1.2019 

Protokół Nr 2 

z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina 

które odbyło się w dniu 15 lutego 2019 roku 

w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie 

Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 13.45. 

W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych członków Komisji oraz radca prawny Urzędu 

Miejskiego Radosław Szatkowski. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim 

muszą odpowiadać składane projekty.  

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie miasta Konina.  

3. Sprawy bieżące.  

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław Steinke. 

Radca prawny UM Radosław Szatkowski poinformował zebranych, że dotychczas 

obowiązująca Uchwała Nr 229 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada w sprawie trybu 

inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina nie odpowiada 

obecnie obowiązującym przepisom prawa. Przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie 

określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty – 

który jest zgodny z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. 

Zaproponowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu. 

Członkowie Komisji Statutowej przyjęli powyższy projekt uchwały 4 głosami „za”. 

Radca prawny UM Radosław Szatkowski poinformował, że w związku z powyższą  

zmianą, należy dokonać stosowną modyfikację Statutu Miasta Konina w § 36 ust. 1. Po 

zmianie otrzyma on brzmienie: „Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Prezydentowi, 

Radnym, Komisjom Rady, klubom radnych oraz mieszkańcom zgodnie ze stosowną 

uchwałą Rady Miasta Konina w tej sprawie.” 

Członkowie Komisji Statutowej przyjęli powyższą zmianę i projekt uchwały przyjęli 

4 głosami „za”.  

Zaproponowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu. 
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Radni dyskutowali nad kwestią zakresu spraw, jakimi będzie zajmowała się Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji Statutowej 

/-/Wiesław Steinke 

Protokołowało 

Biuro Rady Miasta 

M. Michnicka 
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Zał. 1 

projekt 

UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 2019 roku 

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Mieszkańcy Miasta Konina posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta 

Konina, w liczbie, co najmniej 5 osób mogą utworzyć komitet inicjatywy 

uchwałodawczej. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.  

2. W imieniu i na rzecz komitetu może występować osoba uprawniona do 

reprezentowania komitetu podczas prac Rady Miasta Konina, wskazana w pisemnym 

oświadczeniu osób tworzących komitet.  

§ 2. 

1. O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej, komitet lub osoba uprawniona do 

reprezentowania komitetu podczas prac Rady Miasta Konina (w przypadku jej 

wskazania) zawiadamia pisemnie Przewodniczącego Rady Miasta Konina w terminie 

14 dni od dnia utworzenia komitetu.  

2. Do zawiadomienia dołącza się:  

1) pełną nazwę komitetu oraz dokładny adres jego siedziby, 

2) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu wszystkich członków komitetu 

z podaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu,  

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania osoby uprawnionej do 

reprezentowania komitetu podczas prac Rady Miasta Konina oraz nr telefonu lub e-

mail – w przypadku jej wskazania.  

3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w 

§ 3 i 4 niniejszej uchwały. 

4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący 

Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie komitet.  

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady 

wzywa komitet do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieusunięcie braków powoduje 

odmowę przyjęcia zawiadomienia.  

§ 3. 

1. Komitet składa projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej do Rady Miasta Konina w formie papierowej lub elektronicznej.  
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2. Projekt uchwały podlega procedurze legislacyjnej stosownie do zapisów § 36 ust. 5, 7 

(za wyjątkiem wymogu uzasadnienia projektu uchwały), 8 i 9 Statutu Miasta Konina 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 

października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina. 

§ 4. 

1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączną 

inicjatywę uchwałodawczą dla Prezydenta Miasta Konina oraz spraw związanych 

z wewnętrzną organizacją i trybem pracy organów gminy. 

2. Projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi 

zawierać: 

1) tytuł; 

2) podstawę prawną;  

3) postanowienia merytoryczne; 

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;  

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały; 

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 

§ 5. 

1. Projekt uchwały wprowadza się do porządku obrad Rady Miasta Konina na 

najbliższej sesji po złożeniu projektu uchwały, jednak nie później niż po upływie 3 

miesięcy od dnia złożenia projektu. 

2. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało 

zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany 

przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu 

uchwały.  

§ 6. 

1. Do projektu uchwały dołącza się wykaz podpisów, co najmniej 300 mieszkańców 

Miasta Konina, występujących z inicjatywą obywatelską i posiadających czynne prawo 

wyborcze do Rady Miasta Konina z podaniem imienia (imion), nazwiska, adresu 

zamieszkania. 

2. Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Na każdej stronie wykazu musi 

znajdować się nazwa komitetu i tytuł projektu uchwały, dla której mieszkaniec udziela 

poparcia.  

§ 7. 

Złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały podlega 

niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu.  

§ 8. 

1. Przewodniczący Rady Miasta Konina zawiadamia komitet inicjatywy uchwałodawczej 

o terminie sesji oraz o posiedzeniach wewnętrznych komisji rady, co najmniej 3 dni 

przed ich rozpoczęciem, na którym będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały. 
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2. W pracach Rady nad projektem uchwały, komitet reprezentuje, w przypadku 

wskazania, osoba uprawniona do reprezentowania komitetu. 

§ 9. 

1. Projekt uchwały, zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może 

zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.  

2. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego 

Rady Miasta Konina pisemnego oświadczenia. 

§ 10. 

1. Kampania promocyjna służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści projektu 

uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.  

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów 

mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu 

zawiadomienia, o którym mowa w § 2. 

3. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt 

uchwały. 

4. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego 

imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz własnoręczny podpis.  

5. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne. 

§ 11. 

Traci moc Uchwała Nr 229 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie 

trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Konina (opublik. w 

Dz. Urzędowym Woj. Wlkp. z dnia 9 grudnia 2015 r. poz. 8172). 

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Konina. 

§ 13. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8172


6 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 2019 roku 

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 

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

zm.) wprowadzono zapis dotyczący obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

Na podstawie art. 41 a ust. 1 ustawy mieszkańcy gminy posiadający czynne prawo 

wyborcze do organu stanowiącego mają prawo wystąpić z obywatelską inicjatywą 

uchwałodawczą. 

Z kolei art. 41 a ust. 5 ustawy wskazuje, że Rada Miasta Konina ma obowiązek określić 

w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych, formalne wymogi, jakimi muszą odpowiadać składane projekty. 

Komisja Statutowa Rady Miasta Konina przystąpiła do prac nad wypracowaniem nowego 

projektu uchwały, gdyż dotychczas obowiązująca Uchwała Nr 229 Rady Miasta Konina z 

dnia 25 listopada w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom 

miasta Konina nie odpowiada obecnie obowiązującym przepisom prawa.  

W związku z powyższym koniecznym było wypracowanie przez Komisję Statutową 

projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji 

Statutowej 

Wiesław Steinke



Załącznik do  

Uchwały Nr  

Rady Miasta Konina 

z dnia  

-WZÓR- 

WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA PROJEKTOWI UCHWAŁY W SPRAWIE ..........................................  

Ja niżej podpisany(a) posiadający czynne prawo wyborcze, udzielam poparcia ww. projektowi uchwały  

Lp

. 
Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania (ulica, 

nr domu, nr lokalu) 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     



Zał. 2  

DRUK NR 73 

 

Projekt 

 

UCHWAŁA Nr   

RADY MIASTA KONINA 

z dnia                           2019  roku  

zmieniająca STATUT MIASTA KONINA 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i 

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Statucie Miasta Konina stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 810 Rady Miasta 

Konina z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Konina (Dz. Urz. 

Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8799) § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Prezydentowi, Radnym, Komisjom Rady, 

klubom radnych oraz mieszkańcom zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Miasta 

Konina w tej sprawie.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

Wiesław Steinke  

Opiniował radca prawny 

Radosław Szatkowski
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………. 

Rady Miasta Konina 

z dnia …………… 2019 roku 

 

zmieniającej STATUT MIASTA KONINA. 

 

 
Rada Miasta Konina na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) podjęła Uchwałę Nr …. z dnia 

……….. 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty. Tym samym straciła moc Uchwała Nr 229 Rady Miasta 

Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej 

przysługującej mieszkańcom miasta Konina (opublik. w Dz. Urzędowym Woj. Wlkp. z dnia 

9 grudnia 2015 r. poz. 8172). 

 W dotychczas obowiązującym Statucie Rady Miasta Konina w § 36 ust. 1 

istnieje zapis, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje mieszkańcom zgodnie z 

uchwałą w sprawie trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom 

Konina. 

 W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian. Komisja 

Statutowa Rady Miasta Konina wypracowała stosowny projekt uchwały. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej 

 

     Wiesław Steinke 

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8172
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