
UCHWAŁA Nr 202 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 września 2019 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

mieszkanki ul. Osada w sprawie rozkładu jazdy linii autobusowej  

Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Koninie. 

 
  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

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

co następuje: 

 

§ 1. 

1. Uznaje się za zasadną petycję wniesioną przez mieszkankę ul. Osady w części dotyczącej 

dodania do obecnego rozkładu jazdy linii nr 57 - kursu o godz. 5.40 z miejscowości 

Szczepidło przez Zalesie, ul. Osada i dalej. 

2. Zwraca się do Prezydenta Miasta Konina o podjęcie działań w celu znalezienia 

kompromisu i rozważenia możliwości przywrócenia trasy powrotnej linii nr 57 przez Wał 

Tarejwy. 

3. Argumenty uwzględnienia petycji zawiera uzasadnienie do uchwały. 

4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Konina do poinformowania składającego 

petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

Tadeusz Wojdyński 
 

 

 

 

       



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 202 

Rady Miasta Konina 

z dnia 18 września 2019 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

mieszkanki ul. Osada w sprawie rozkładu jazdy linii autobusowej  

Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Koninie. 

 

 

 W dniu 12 lipca 2019 roku wpłynęła do Rady Miasta Konina petycja mieszkanki 

ul. Osada w sprawie dodania do obecnego rozkładu jazdy linii nr 57 – kursu o godz. 5.40 

z miejscowości Szczepidło przez Zalesie, ul. Osada i dalej oraz przywrócenia trasy powrotnej 

tej linii przez Wał Tarejwy. 

 Przewodniczący Rady Miasta przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

 Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 22 lipca 2019 roku przekazał komisji 

wyjaśnienia do spraw poruszanych w petycji.  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie w dniu 11 września 2019 

roku. W oparciu o posiadane materiały, dyskusję z udziałem wnoszącej petycję, Zastępcy 

Prezydenta Miasta Konina, prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji - Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji uznała, że w części dotyczącej dodania do obecnego rozkładu jazdy linii 

nr 57 - kursu o godz. 5.40 z miejscowości Szczepidło przez Zalesie, ul. Osada i dalej petycja 

została załatwiona, przywrócono wnioskowany kurs linii nr 57 w rozkładzie jazdy. 

 Jednocześnie Komisja zwróciła się do Prezydenta Miasta Konina o podjęcie działań 

w celu znalezienia kompromisu i rozważenia możliwości przywrócenia trasy powrotnej linii 

nr 57 przez Wał Tarejwy. 

 Biorąc pod uwagę ustalenia, Rada Miasta Konina uznaje petycję mieszkanki ul. Osada 

w części dodania do obecnego rozkładu jazdy linii nr 57 – kursu o godz. 5.40 z miejscowości 

Szczepidło przez Zalesie, ul. Osada i dalej. 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                            Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

                                                                                     Tadeusz Wojdyński 

 


