
DRUK NR 214 

projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia               2019 roku 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina. 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu skargi na  działania Prezydenta Miasta Konina dotyczącej opłat za usługi 

cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Koninie – uznaje się skargę za bezzasadną. 

Argumenty prawne i faktyczne zawiera uzasadnienie. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

Tadeusz Wojdyński 

 
 

 

 

 

 

 
Opiniował radca prawny: 

R. Grande 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Konina 

z dnia                2019 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina 

 

 

 W dniu 19 sierpnia 2019 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła przekazana przez 

Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli, skarga na Prezydenta Miasta Konina 

dotycząca opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Koninie.  

 Przewodniczący Rady Miasta Konina przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

 Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 30 sierpnia 2019 roku przekazał Komisji 

wyjaśnienia do spraw poruszanych w skardze. Poinformował, że cennik opłat za usługi 

cmentarne dla Cmentarza Komunalnego w Koninie przy ulicy Staromorzysławskiej 5 

ustanowiony jest zgodnie z prawem. 

 Zgodnie z art. 4.1. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (…) 

jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego postanawiają o (…) wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. (…) Uprawnienia,  

o których mowa powyżej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą 

powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. 

 Taka sytuacja ma miejsce w przypadku cmentarza komunalnego w Koninie.  

 W związku z Uchwałą Nr 376 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 roku 

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia 

o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne, opłaty za 

usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Koninie reguluje Zarządzenie nr 173/2016 

Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia cennika opłat 

za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym przy ul. Staromorzysławskiej 5 w Koninie. 

 Na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Konina omówiła otrzymane wyjaśnienia.  

 Po wysłuchaniu skarżącego, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina, Kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie oraz radcy prawnego, radni 

uznali, że skarga na działania Prezydenta Miasta Konina jest bezzasadna. 

  

 Wobec powyższych argumentów prawnych i faktycznych Rada Miasta Konina skargę 

uznaje za bezzasadną. 

 

 

          Przewodniczący Komisji  

                   Skarg, Wniosków i Petycji 

 

                /-/  Sławomir Lorek  

 

 


