BR.0012.7.2.2019
Protokół Nr 3
z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Konina
które odbyło się w dniu 20 maja 2019 roku
w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6 w Koninie
Posiedzenie trwało od godz. 13.00 do godz. 13.30.
W posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych członków Komisji oraz radca prawny Urzędu
Miejskiego Radosław Szatkowski.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Tematyka posiedzenia:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Konina.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Statutowej Wiesław Steinke.
Radca prawny UM Radosław Szatkowski powiedział, że Wydział Prawny i Nadzoru
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował, że mieszkaniec Konina
zwrócił uwagę na zapisy w Statucie. Według organu nadzoru 3 zapisy wymagają zmiany.
I tak § 34 ust. 5 Statutu zawiera zdanie: „Osoby zainteresowane, a obecne na sesji, w ciągu
7 dni po umieszczeniu protokołu w BIP lub do czasu przyjęcia protokołu przez Radę, mogą
zgłaszać poprawki i uzupełnienia do treści protokołu” - należy wykreślić wyrażenie: „a obecne na
sesji”.
Z kolei dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 1 „Komisja rewizyjna składa się
z przedstawicieli wszystkich klubów działających w radzie” – należy zastąpić: „Komisja
Rewizyjna składa się z radnych, w tym z przedstawicieli wszystkich klubów działających
w Radzie, z wyjątkiem przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących rady”.
I podobnie dotychczasowe brzmienie § 74 ust. 1 : „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
składa się z przedstawicieli wszystkich klubów działających w radzie” 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”.
Ponadto przy okazji dokonywania zmian w Statucie proponuje się zmianę w § 49 ust. 7.
Do dotychczasowego zdania w § 49 ust. 7 w brzmieniu „Z obrad komisji sporządza się protokół,
który znajduje się do wglądu w Biurze Rady oraz jest umieszczany w BIP” dodaje się dwa zdania:
„Protokoły z komisji sporządzane są w formie papierowej. Do sporządzania pisemnego protokołu
Biuro Rady może korzystać z nagrań dźwiękowych, które nie są archiwizowane”.
Wyjaśniając powyższe zmiany radca prawny UM Radosław Szatkowski - przywołał
artykuły: 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), które 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
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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.
Członkowie Komisji Statutowej przyjęli powyższe propozycje zmian w Statucie. Przyjęto
je 3 głosami „za”.
Stosowny projekt uchwały zostanie skierowany pod obrady Rady Miasta.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji Statutowej
Wiesław Steinke

