DRUK NR 136
Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KONINA
z dnia

2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia
31 października 2018 roku w sprawie STATUTU 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 2019 r., poz. 506) –
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. Wlkp.
z 2018 r. poz. 8799), zmienionym Uchwałą Nr 68 z dnia 27 lutego 2019 roku (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 2907) dokonuje się następujących zmian:
1. § 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Osoby zainteresowane w ciągu 7 dni po umieszczeniu
protokołu w BIP lub do czasu przyjęcia protokołu przez Radę, mogą zgłaszać poprawki
i uzupełnienia do treści protokołu” ;
2. § 49 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Z obrad komisji sporządza się protokół, który znajduje
się do wglądu w Biurze Rady oraz jest umieszczany w BIP. Protokoły z komisji
sporządzane są w formie papierowej. Do sporządzania pisemnego protokołu Biuro Rady
może korzystać z nagrań dźwiękowych, które nie są archiwizowane”;
3. § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Komisja Rewizyjna składa się z radnych, w tym
z przedstawicieli wszystkich klubów działających w Radzie, z wyjątkiem
przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących rady”;
4. § 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się
z radnych, w tym z przedstawicieli wszystkich klubów działających w Radzie,
z wyjątkiem przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących rady”.
§ 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
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr ……….
Rady Miasta Konina
z dnia …………… 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 810 Rady Miasta Konina z dnia
31 października 2018 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA.
Art. 18 a ust. 2 oraz art. 18 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) stanowią, że w skład komisji rewizyjnej (art. 18 a ust.
2) i komisji skarg, wniosków i petycji „wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 (tj.
przewodniczący rady oraz wiceprzewodniczący rady). Zmiana postanowień Statutu Miasta
Konina w tym zakresie, ma na celu doprecyzowanie jego zapisów do treści ustawy
o samorządzie gminnym, mimo że brzmienie dotychczasowe nie pozbawiało możliwości
członkostwa w tych komisjach także radnych niezrzeszonych.
Zmiany w zakresie kręgu osób upoważnionych do zgłaszania uwag do protokołu
wynikają z obowiązku transmitowania przebiegu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących
dźwięk i obraz. Obecnie każda osoba będzie mogła zgłosić poprawki i uzupełnienia do
protokołu, gdyż brak uczestnictwa na sesji nie pozbawia jej takiej możliwości.
Zmiana zapisów co do procedury sporządzania protokołów z obrad komisji Rady
Miasta Konina ma na celu wyraźne określenie tej procedury, gdyż obowiązek transmisji przy
użyciu urządzeń transmitujących dźwięk i obraz dotyczy wyłącznie posiedzeń Rady.
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