BR.0012.7.1.2018

Protokół Nr 1
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina
które odbyło się w dniu 14 grudnia 2018 roku
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie.
Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 14.00.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych członków komisji.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku o zajęcie się sprawą nieprawidłowego głosowania podczas
II Sesji Rady Miasta Konina,
2. Wypracowanie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina,
3. Sprawy bieżące.
Ad. 1.
Komisja Statutowa omówiła wniosek o zajęcie się sprawą nieprawidłowego głosowania
podczas II Sesji Rady Miasta Konina.
Przewodniczący przypomniał, że podczas sesji Rady Miasta Konina odbytej dnia
5 grudnia 2018 roku w trakcie głosowania nad kandydaturą radnego Dominika Szopy
na członka komisji rewizyjnej, radna Krystyna Leśniewska podniosła rękę „za”, ale miała
problem z oddaniem głosu z wykorzystaniem urządzenia do liczenia głosów. Radny Krystian
Majewski chcąc pomóc radnej, wcisnął za nią odpowiedni przycisk.
Przewodniczący Rady otrzymał sygnał o tym zdarzeniu od osoby śledzącej przebieg
sesji. Po zarządzeniu przerwy dokonano weryfikacji zapisu dźwięku i obrazu
z dotychczasowego przebiegu sesji Rady Miasta Konina. Weryfikacja ta pozwoliła na
potwierdzenie prawdziwości tej informacji.
W związku z zaistniałą sytuacją Rada przegłosowała wniosek radnego Sławomira
Lorka, że sprawą tą zajmie się Komisja Statutowa.
Członkowie Komisji Statutowej po dyskusji - 4 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” uznali, że o tym zdarzeniu należy powiadomić organ, jakim jest
prokuratura.
Decyzja Komisji zostanie przedstawiona Radzie Miasta Konina na najbliższej sesji.
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Ad. 2.
Kolejno Komisja Statutowa omówiła projekt statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina.
Przewodniczący komisji poinformował, że proponowane są zmiany statutu wynikające
z pracy, nabytego doświadczenia radnych Młodzieżowej Rady oraz wynikają z przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
na podstawie których w 2017 roku dostosowano sieć szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w mieście Koninie do nowego ustroju szkolnego.
W związku ze zmianą sieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych
prowadzonych przez miasto Konin w statucie należy określić między innymi nowy wykaz
okręgów wyborczych do Młodzieżowej Rady Miasta, tryb wyborów, wiek kandydatów
na radnych. Zmiany dotyczą również doprecyzowania norm prawnych wynikających
z przyjętego statutu w celu skonkretyzowania celów i zadań rady, do których została
powołana.
Wobec powyższego konieczne jest przyjęcie uchwały.
Nie było uwag do projektu uchwały.
W wyniku głosowania – 5 radnych „za” – Komisja Statutowa pozytywnie
zaopiniowała projekty uchwały (w załączeniu).
Na tym posiedzenie zakończono.
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