
BR.0012.7.1.2023 

Protokół Nr 9 

z posiedzenia Komisji Statutowej  

Rady Miasta Konina 

w dniu 12 stycznia 2023 roku 

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

Posiedzenie trwało od godz. 12.00 do godz. 12.10. 

W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych członków Komisji Statutowej, Koordynator 

do Rady Miasta Konina z Młodzieżową Radą Miasta Konina Emilia Wasielewska oraz 

radca prawny Urzędu Miejskiego Jacek Ignaczak. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Tematyka posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 57 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie 

statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina. 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław Steinke. 

Projekt uchwały omówiła Koordynator do współpracy Rady Miasta Konina 

z Młodzieżową Radą Miasta Konina Emilia Wasielewska: „Odnośnie tych zmian, 

musielibyśmy zrobić wybory uzupełniające i tym samym, tak naprawdę przez okres 

listopad-marzec, czyli niecałe pięć miesięcy młodzieżowa rada funkcjonuje w nowym 

składzie, stąd też prośba jest taka, żeby wydłużyć tę kadencję, żeby mieli więcej czasu 

na własną aktywność i tym samym kalendarz wyborów uzupełniających nam się też 

skróci, bo wychodząc ze szkoły młodzieżowa rada też musiałaby w każdej szkole 

przeprowadzić uzupełniające wybory, a wtedy wybory do kolejnej kadencji 

odbywałyby się też już w innym terminie.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke: „Wydaje się, że jest to logiczna zmiana, 

nie ma tutaj wątpliwości, że należy jej dokonać, a musimy to zrobić w formie uchwały 

zmieniającej statut MRM.” 

Radny Bartosz Małaczek: „Jeżeli mogę, to taki głos z doświadczenia, jakie miałem 

w MRM. To zawsze było dość problematyczne właśnie, ponieważ te wybory pierwsze 

odbywały się w ciągu roku, potem część osób wychodziła ze szkoły, we wrześniu 

znowu były organizowane wybory uzupełniające, więc była dosyć duża rotacja. Myślę, 

że zaproponowana zmiana, poprawka przez panią koordynator jest jak najbardziej 

uzasadniona i usprawni to działanie.” 

Radny Zenon Chojnacki: „Też miałem okazję pełnić funkcję opiekuna MRM 

i rzeczywiście to, co utrudniało im działalność, to była ta rotacyjność. Pojawiał się 
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pomysł, ale do pomysłu potrzebni są ludzie i jeśli ci ludzie się zmieniali, to ten pomysł 

mógł upaść i żeśmy tracili wtedy sporo ciekawych inicjatyw.” 

Koordynator do współpracy Rady Miasta Konina z Młodzieżową Radą Miasta 

Konina Emilia Wasielewska: „Jest to jednorazowe wydłużenie kadencji.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke: „Ta data będzie musiała być ruchoma, 

trzeba iść w te stronę, żeby ta zmienność tego składu była jak najmniej dynamiczna, 

bo to nie służy, bo jak się ktoś nauczy, to musi odchodzić. Teraz jak nie ma gimnazjum, 

to wydaje się, że mają szansę trochę dłużej zasiadać.” 

Koordynator do współpracy Rady Miasta Konina z Młodzieżową Radą Miasta 

Konina Emilia Wasielewska: „Jeżeli mogę się wtrącić, tutaj to, co pan przewodniczący 

powiedział, nawiąże do innych zmian, bo nie ukrywam, że to nie będzie ostatnia 

zmiana w statucie MRM. Też myślimy o nowym statucie i wydłużeniu kadencji na trzy 

lata, ponieważ już nie mamy gimnazjów, więc trzyletnia kadencja też pozwoli na 

jeszcze mniejszą rotację, ale to już jeżeli będziemy mieć wydłużoną tą kadencję, to 

będziemy mieć czas na przygotowanie nowego dokumentu.” 

Kierownik Biura Rady Miasta Hanna Bryska: „Za trzyletnią kadencją przemawia 

fakt, że radnym mają prawo być zgodnie z obecnym statutem uczniowie szkół 

podstawowych klas 6-8, więc to są trzy lata. I ten czas funkcjonowania i merytorycznej 

pracy tych rad byłby już w miarę taki optymalny, że jak już coś zaplanują, to coś 

zrealizują, a nie od razu będą odchodzić.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke: „Likwidacja gimnazjów wpłynęła 

korzystnie.” 

Radny Zenon Chojnacki: „W momencie kiedy zdobywają doświadczenie odchodzą.” 

Przewodniczący komisji Wiesław Steinke: „Spotkania w tej tematyce niezbyt częste 

są też dyskusją nad samą ideą funkcjonowania MRM, które nie są dla nikogo 

tajemnicą powstają, ale i są likwidowane i trzeba o tym otwarcie powiedzieć, co też 

wynika ze zderzenia z oczekiwaniami. Ja uważam, że nie można robić przerostu formy 

nad treścią, bo nie rolą tych ludzi jest to, żeby zmieniać funkcjonowanie miasta, tylko 

mieć wpływ na to, co w tym mieście się dzieje. Ja to tak postrzegam, że ich aktywność 

powinna służyć temu, aby potrafili działać wspólnie nie w ramach jednej szkoły tylko 

różnych szkół. To jest niewątpliwie jakieś wyzwanie, gdzie w szkole jednej się zna, 

wiemy kto jest kto, nawet jak się nie jest w danym pionie szkolnym, to ludzie się znają 

z jakiś tam aktywności, a międzyszkolnie to już jest inaczej i jest to wyzwanie dla tych 

nowych ludzi, żeby obrać wspólne cele i je skutecznie realizować, ale też nie 

z ambicjami przerośniętymi, bo też nie o to chodzi. To zawsze jest tak, że to spoczywa 

na barkach tego lidera i on ma wpływ na to, jak to będzie funkcjonować, to jest jakaś 

jego wizja. Dobrze jest, jeśli tych aktywnych ludzi jest trochę więcej niż tylko jedna 
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sztuka ale nie można wymagać zbyt wiele od człowieka, który jest uczniem szkoły 

ponadpodstawowej dlatego, że jest w 6 klasie szkoły podstawowej, w tym wieku 

akurat jedna klasa robi różnicę. W naszym wieku rok nie robi żadnej różnicy.” 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie - 4 radnych „za”. 

Projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta Konina. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji Statutowej 

/-/ Wiesław Steinke 

Protokołowało 

Biuro Rady Miasta 
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