
DRUK Nr 650 

projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia                2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania Prezydenta Miasta Konina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 

735) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi na  działania Prezydenta Miasta Konina – 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 

J. Ignaczak 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Konina 

z dnia                2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania Prezydenta Miasta Konina. 

 W dniu 1 października 2021 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła przekazana 

przez Wojewodę Wielkopolskiego skarga na działania Prezydenta Miasta Konina 

złożona przez mieszkańca. Skarga dotyczyła braku działań w sprawie budowy drogi 

dojazdowej i parkingu przy dworcu Konin-Zachód oraz budowy Dworca Głównego 

w Koninie. Przewodniczący Rady Miasta Konina przekazał skargę do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina zwrócił 

się do Prezydenta Miasta Konina o wyjaśnienie sprawy poruszonej w skardze i zajęcie 

stanowiska. 

 Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 15 października 2021 roku przekazał 

komisji wyjaśnienia do sprawy. Prezydent podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko 

(pismo BP.152.32.2021 z dnia 25.08.2021 r.), że do wykonania drogi dojazdowej oraz 

parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku PKP Konin-Zachód, zgodnie 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczny jest wykup 

gruntów od osób prywatnych oraz opracowanie dokumentacji budowlano-

projektowej. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie nie posiada zabezpieczonych środków 

do przeprowadzenia takiej inwestycji. Prezydent Miasta Konina odniósł się również do 

projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno–Handlowego w Koninie przy 

ul. Kolejowej.  

 Na posiedzeniu w dniu 19 października 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Miasta Konina omówiła otrzymane wyjaśnienia i dokumenty oraz odbyła 

dyskusję w sprawie skargi. Po wysłuchaniu wnoszącego skargę, zastępcy prezydenta 

miasta Pawła Adamowa, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich oraz kierownika Wydziału 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie radni uznali, że skarga jest 

bezzasadna. 

 Wobec powyższych argumentów prawnych i faktycznych Rada Miasta Konina 

skargę na działania Prezydenta Miasta Konina uznaje za bezzasadną. 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Wiesław Wanjas 


