
BR.0012.1.1.2023 

Protokół Nr 21 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina  

które odbyło się w dniu 17 stycznia 2023 roku  

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

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 15.46. 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych członków komisji. 

Nieobecny był radny: Maciej Ostrowski. 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Temat posiedzenia: 

1. Zakończenie kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Miejskim w Koninie. 

Sporządzenie protokołu. 

2. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania komisji za 2022 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy na 2023 rok.  

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym protokół z kontroli.  

Radni nie mieli uwag do protokołu.  

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie protokołu poprzez głosowanie. 

6 głosami „za” członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli protokół. 

Komisja Rewizyjna przystąpiła do wypracowania wniosków pokontrolnych z kontroli 

przeprowadzonej w Biurze Prezydenta Miasta. 
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Następnie postanowiono, że w wystąpieniu pokontrolnym zostaną zawarte 

następujące wnioski dotyczące kontroli w Biurze Prezydenta Miasta w zakresie 

prawnych form współpracy partnerskiej miasta Konina z zagranicznymi jednostkami 

samorządu terytorialnego pod kątem zgodności tych form z regulacjami ustawowymi: 

1. Porozumienia o współpracy partnerskiej miasta Konina z miastami: Dobele, Santa 

Susanna oraz Deyang zostały podpisane po dniu 30.05.2001 roku, od kiedy to 

obowiązuje przepis nakazujący, aby akt wyrażający wolę nawiązania przez gminę 

współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw miał formę 

uchwały podjętej przez radę tejże gminy. 

Rada Miasta Konina nie podjęła uchwał wyrażających wolę nawiązania ww. 

porozumień. W ocenie Komisji Rewizyjnej oznacza to, że ww. porozumienia zostały 

zawarte niezgodnie art. 18 ust. 2 pkt 12a) Ustawy o samorządzie gminnym, który 

obowiązywał już w momencie podpisywania ww. porozumień. 

2. Z uwagi na wyżej opisane ustalenia Komisja Rewizyjna zaleca aby Prezydent Miasta 

Konina (po uprzedniej ocenie funkcjonowania bieżącej współpracy partnerskiej, jak 

i perspektyw na dalszą przyszłą współpracę miasta Konina z ww. miastami) 

poinformował Radę Miasta Konina o wynikach przeprowadzonej oceny. 

3. Komisja Rewizyjna następnie zaleca, aby Prezydent Miasta Konina przygotował 

i wniósł do Przewodniczącego Rady Miasta Konina odpowiednie projekty uchwał 

dotyczące wyrażenia przez Radę Miasta Konina woli skutecznego z punktu 

widzenia przepisów Ustawy o samorządzie gminnym nawiązania współpracy 

partnerskiej z ww. miastami. 

Komisja Rewizyjna przyjęła wnioski 6 głosami „za”. 

Protokół z kontroli w Biurze Prezydenta Miasta wraz z wystąpieniem pokontrolnym 

zostanie przekazany do Prezydenta Miasta Konina, celem udzielenia na nie 

odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. 

Ponadto wystąpienie otrzymają: Przewodniczący Rady Miasta Konina Tadeusz 

Wojdyński, kierownik Biura Prezydenta Miasta Rafał Duchniewski. 
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Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił radnym sprawozdanie z prac Komisji 

za 2022 rok.  

Radni nie mieli uwag do przedłożonego sprawozdania.  

Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie 6 głosami „za”. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował radnym plan pracy.  

Radni nie mieli uwag do planu pracy.  

Komisja w głosowaniu 6 głosami „za” przyjęła następujący plan pracy:  

1. Opracowanie sprawozdania za 2022 rok oraz planu pracy na 2023 rok (I-II kwartał). 

2. Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim (w wydziale lub innej komórce 

organizacyjnej wskazanej przez Komisję) w zakresie wskazanym przez Komisję 

(I-II kwartał). 

3. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2022 

(I-II kwartał). 

4. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu miasta Konina za 2022 rok  

(I-II kwartał). 

5. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

Prezydentowi Miasta Konina (I-II kwartał). 

6. Kontrola problemowa w wybranej jednostce organizacyjnej Miasta lub spółce miejskiej 

w zakresie wskazanym przez Komisję (III-IV kwartał). 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący  

Komisji Rewizyjnej 

/-/ Dominik Szopa  

Protokół sporządziła 

J. Koszal 

Biuro Rady Miasta 
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