
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W KONINIE 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku 

publicznego 

rada 

młodzieżowa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja 

bezpieczeństwa  

i porządku 

komisja 

urbanistyczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnosprawny

ch 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. z 

2015 r. poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176)  

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w 

sprawie rad rynku 

pracy (Dz.U. poz. 

630) – wcześniej 

PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra 

Gospodarki, Pracy 

i Polityki 

Społecznej z dnia 

25 marca 2003 r. 

ws. organizacji 

oraz trybu 

działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz. U. Nr 62, 

poz. 560) 

Adres strony 

www rady/komisji 

http://serwer1818

094.home.pl/koni

nska-rada-

dzialalnosci-

pozytku-

publicznego.html  

http://www.konin.

pl/index.php/mlod

ziezowa-rada-

miasta.html  

http://www.konin.

pl/index.php/rada-

seniorow-miasta-

konina.html  

http://konin.praca.

gov.pl/rynek-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-pracy  

brak   http://www.konin.

pl/index.php/powi

atowa-spoleczna-

rada-do-spraw-

osob-

niepelnosprawnyc

h.html  

Data powołania 

rady/komisji 

26.09.2012 r. 27.02.2008 r. 25.02.2015 r.   10.01.2002 r. 25.11.2004 r.  

Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

UCHWAŁA Nr 

443 RADY 

MIASTA 

KONINA z dnia 

UCHWAŁA Nr 

241 RADY 

MIAST A 

KONINA z 

UCHWAŁA Nr 

67 RADY 

MIASTA 

KONINA z dnia 

  ZARZĄDZENIE 

NR 2/2002 

Starosty 

Konińskiego z 

ZARZĄDZENIE 

Nr 260/IV/2004 

PREZYDENTA 

MIASTA 

Zarządzenie Nr 

101/2019 

Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 25 

http://serwer1818094.home.pl/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html
http://serwer1818094.home.pl/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html
http://serwer1818094.home.pl/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html
http://serwer1818094.home.pl/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html
http://serwer1818094.home.pl/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html
http://serwer1818094.home.pl/koninska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html
http://www.konin.pl/index.php/mlodziezowa-rada-miasta.html
http://www.konin.pl/index.php/mlodziezowa-rada-miasta.html
http://www.konin.pl/index.php/mlodziezowa-rada-miasta.html
http://www.konin.pl/index.php/mlodziezowa-rada-miasta.html
http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html
http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html
http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html
http://www.konin.pl/index.php/rada-seniorow-miasta-konina.html
http://konin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://konin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://konin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://konin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html
http://www.konin.pl/index.php/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych.html


26 września 2012 

roku w sprawie 

trybu 

powoływania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania 

Konińskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

dnia27 lutego 

2008roku w 

sprawie powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Konina i nadania 

jej statutu. 

25 lutego 2015 

roku w sprawie 

powołania Rady 

Seniorów Miasta 

Konina oraz 

nadania jej Statutu 

dnia 10 stycznia 

2002 r.   w 

sprawie 

utworzenia 

komisji 

bezpieczeństwa i 

porządku. 

KONINA Z 

DNIA 25.11.2004 

r.   w sprawie 

powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej. 

lipca 2019 roku w 

sprawie powołania 

składu osobowego 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h 

(nowy) 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

UCHWAŁA Nr 

443 RADY 

MIASTA 

KONINA z dnia 

26 września 2012 

roku w sprawie 

trybu 

powoływania 

członków oraz 

organizacji i trybu 

działania 

Konińskiej Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

UCHWAŁA Nr 

662 RADY 

MIASTA 

KONINA z dnia 

30 października 

2013 roku w 

sprawie nadania 

statutu 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Konina 

UCHWAŁA Nr 

67 RADY 

MIASTA 

KONINA z dnia 

25 lutego 2015 

roku w sprawie 

powołania Rady 

Seniorów Miasta 

Konina oraz 

nadania jej Statutu 

   ZARZĄDZENIE 

Nr 260/IV/2004 

PREZYDENTA 

MIASTA 

KONINA Z 

DNIA 25.11.2004 

r.   w sprawie 

powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej. 

Zarządzenie Nr 

101/2019 

Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 25 

lipca 2019 roku w 

sprawie powołania 

składu osobowego 

Powiatowej 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h 

(nowy) 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

Zadaniami Rady 

są w 

szczególności: 

udział w 

opiniowaniu 

projektów strategii 

rozwoju Miasta 

Konina i 

projektów 

programów 

społecznych na 

rzecz jego 

mieszkańców, 

opiniowanie 

projektów aktów 

prawa 

miejscowego 

dotyczących 

organizacji 

Rada realizuje 

swoje cele 

poprzez 

wykonywanie 

zadań, w 

szczególności: 1) 

stanowienie o 

kierunkach 

działania Rady, 2) 

proponowanie 

zmian do Statutu 

Rady, 3) 

podejmowanie 

uchwał w 

sprawach 

działalności 

statutowej Rady, 

4) wspomaganie 

idei 

Rada Seniorów 

Miasta Konina 

jest organem o 

charakterze 

doradczym, 

inicjatywnym i 

konsultacyjnym. 

Wspiera 

aktywność osób 

starszych. 

Zapobiega 

marginalizacji 

osób starszych i 

buduje ich 

pozytywny 

wizerunek w 

społeczeństwie. 

Powstałą z 

inicjatywy Rady 

   Zadaniem 

nadrzędnym 

Komisji w myśl 

art. 1 w/w. ustawy 

jest przestrzeganie 

ładu 

przestrzennego 

terenów 

urbanizowanych, 

ochrony 

środowiska, dóbr 

rolnych i leśnych, 

ochrony 

krajobrazu oraz 

ochrony 

dziedzictwa 

kultury 

materialnej. 

Do zadań Komisji 

ZADANIA 

RADY 

Inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających do 

integracji 

zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawnyc

h oraz realizacji 

ich praw, 

opiniowanie 

projektów 

miejskich 

programów 

działań na rzecz 

tych osób i ocena 

ich realizacji, 

opiniowanie 



pozarządowych 

działających w 

Koninie, 

opiniowanie 

składu 

kandydatów do 

pracy w zespołach 

opiniujących 

oferty realizacji 

zadań publicznych 

na rzecz 

mieszkańców 

Konina w sferze 

działalności 

pożytku 

publicznego, 

wyrażanie opinii 

w sprawie 

realizacji 

współpracy 

Samorządu 

Konina z 

organizacjami 

pozarządowymi w 

sferze działalności 

pożytku 

publicznego, 

przedstawianie jej 

wyników Radzie 

Miasta Konina, 

Prezydentowi 

Miasta Konina 

oraz konińskim 

organizacjom 

pozarządowym, 

opiniowanie 

projektów 

programów 

współpracy 

Miasta Konina 

organizacjami 

pozarządowymi i 

innymi 

podmiotami 

prowadzącymi 

młodzieżowych w 

mieście Koninie, 

5) inicjowanie 

działań 

dotyczących życia 

młodych ludzi w 

mieście, 

szczególnie w 

zakresie nauki, 

kultury i sportu, 6) 

poszerzenie 

udziału młodzieży 

w życiu 

społecznym 

miasta Konina, 7) 

proponowanie 

rozwiązań 

problemów 

dotyczących 

młodzieży i 

współudział w ich 

realizacji, 8) 

współpracę z 

samorządami 

uczniowskimi z 

terenu miasta 

Konina oraz 

innymi 

młodzieżowymi 

radami, 9) 

propagowanie 

znajomości 

przepisów 

prawnych 

dotyczących 

uczniów i 

młodzieży, 10) 

rozwijanie 

międzyszkolnych 

struktur 

samorządowych, 

11) opiniowanie 

aktów prawnych 

dotyczących 

młodzieży, 12) 

Konińską Kartę 

Seniora wspiera 

ponad 60 

podmiotów 

gospodarczych, by 

poprawić komfort 

życia starszych 

osób, 

mieszkańców 

Konina. 

należy 

przygotowanie:   

1. Opinii o 

projektach 

miejscowych 

planów 

zagospodarowania 

przestrzennego 

oraz projektach 

studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

miasta. 2. Opinii 

w sprawie analiz 

zmian w 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

miasta i ocen 

aktualności 

planów i studiów, 

przekazywanych 

co najmniej raz w 

okresie kadencji 

Radzie Miasta 

Konina. 

projektów uchwał 

i programów 

przyjmowanych 

przez Radę Miasta 

Konina pod kątem 

ich skutków dla 

osób 

niepełnosprawnyc

h. 



działalność 

pożytku 

publicznego, a w 

przypadku 

niewłączenia się 

Rady w 

przygotowanie 

propozycji 

projektu w 

terminie do 30 

września każdego 

roku 

kalendarzowego, 

wydział 

merytoryczny 

Urzędu 

Miejskiego 

przygotowuje 

projekt 

samodzielnie, 

współpraca z 

Prezydentem oraz 

komisjami Rady 

Miasta w zakresie 

opiniowania 

wniosków o 

dofinansowanie 

zadań publicznych 

w Koninie, 

monitorowanie i 

doskonalenie 

współpracy 

Miasta Konina z 

organizacjami 

pozarządowymi, 

przedstawianie 

Prezydentowi 

Miasta Konina 

propozycji 

priorytetów 

działalności 

pożytku 

publicznego na 

rzecz 

mieszkańców 

zgłaszanie 

wniosków do 

władz 

samorządowych i 

innych instytucji 

publicznych, 13) 

współpraca z 

władzami 

samorządowymi, 

oświatowymi oraz 

organizacjami 

społecznymi w 

zakresie spraw 

bezpośrednio 

dotyczących 

młodzieży, 14) 

prowadzenie 

działalności 

informacyjnej. 



Konina w danym 

roku 

kalendarzowym, 

inicjowanie 

tworzenia 

standardów 

działalności 

organizacji 

pozarządowych, 

podejmowanie 

innych działań 

wynikających z 

aktualnych 

potrzeb 

dotyczących 

współpracy 

Samorządu 

Konina z 

organizacjami 

pozarządowymi 

oraz innymi 

podmiotami 

działającymi w 

sferze pożytku 

publicznego. 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

przez organ 

samorządowy 

4 osoby z NGO, 

dwie z urzędu 

oraz dwie z Rady 

Miasta. 

Rada składa się z 

20 członków 

Rady, którzy są 

przedstawicielami 

uczniów szkół 

gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalny

ch – publicznych i 

niepublicznych 

oraz placówek 

oświatowych z 

terenu miasta 

Konina, w których 

funkcjonuje 

samorząd 

uczniowski. 

W skład Rady 

Seniorów wchodzi 

14 członków, w 

tym: 1) 2 

członków 

wskazanych przez 

Radę Miasta 

Konina, 2) 2 

członków 

wskazanych przez 

Prezydenta Miasta 

Konina, 3) 10 

członków – 

przedstawicieli 

środowisk 

senioralnych. 

   Komisja winna 

składać się z osób 

o wykształceniu i 

przygotowaniu 

fachowym 

związanym 

bezpośrednio z 

teorią i praktyką 

planowania 

przestrzennego, w 

tym co najmniej w 

połowie z osób 

rekomendowanyc

h przez branżowe 

stowarzyszenia i 

samorządy 

zawodowe takie 

jak:  Izba 

Architektów, Izba 

Urbanistów, Izba 

Powiatowa 

Społeczna Rada 

ds. Osób 

Niepełnosprawnyc

h składa się z 5 

osób.  

Powoływane są 

one spośród 

przedstawicieli, 

działających na 

terenie danego 

powiatu, miasta na 

prawach powiatu- 

organizacji 

pozarządowych 

oraz 

przedstawiciela 

władz 

samorządowych. 



Inżynierów 

Budownictwa. 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz 

Przewodniczący, 

dwóch 

Wiceprzewodnicz

ących, Sekretarz, 

Komisje 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący 

Przewodniczący   Przewodniczący, 

Zastępca, 

Sekretarz 

Rada zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności, co 

najmniej połowy 

członków 

powiatowej rady 

dokonuje wyboru 

przewodniczącego

, 

wiceprzewodniczą

cego i sekretarza. 

Przewodniczący, 

wiceprzewodniczą

cy i sekretarz 

tworzą prezydium 

powiatowej rady, 

wybierane na 

okres jednego 

roku. 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

w każdy drugi 

czwartek miesiąca 

w siedzibie 

COP’u (Konin, ul. 

3 Maja 1-3) o 

godz. 16:00 (nie 

dotyczy miesięcy 

wakacyjnych); 

Dwa razy w roku 

spotykają się ze 

wszystkimi 

radami (Seniorów 

oraz do spraw 

osób 

niepełnosprawnyc

h) 

Pierwsze 

posiedzenie Rady 

zwołuje Prezydent 

Miasta Konina i 

prowadzi je do 

czasu wyboru 

Przewodniczącego

. Rada obraduje na 

posiedzeniach: 1) 

zwyczajnych – w 

ilości potrzebnej 

do wykonywania 

zadań Rady, lecz 

nie rzadziej niż 

raz na dwa 

kwartały, 2) 

nadzwyczajnych – 

zwoływanych na 

wniosek, 

zawierający 

propozycję 

porządku obrad 

złożony przez 

Pierwsze 

posiedzenie Rady 

Seniorów zwołuje 

Prezydent Miasta 

Konina. 

Posiedzenia Rady 

Seniorów 

odbywają się w 

zależności od 

potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż 

raz na trzy 

miesiące. 

 

   Terminy, miejsce i 

porządek dzienny 

posiedzeń Komisji 

ustala 

przewodniczący 

Komisji. 

Posiedzenia 

powiatowej rady 

odbywają się, co 

najmniej raz na 

kwartał. 



Prezydenta 

Miasta, 

Przewodniczącego 

Rady Miasta, 

Prezydium lub 1⁄4 

składu Rady, w 

sprawach 

istotnych i nie 

cierpiących 

zwłoki. 

Przewodniczący 

zobowiązany jest 

zwołać sesję w 

ciągu 14 dni od 

daty złożenia 

wniosku. Oraz 

Rada Miasta 

Konina, co 

najmniej raz w 

roku wysłucha 

informacji o 

pracach Rady 

przedstawionej 

przez jej 

Przewodniczącego

. 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

Głosowanie jawne 

zwykłą 

większością 

głosów 

Rada obraduje i 

podejmuje 

uchwały zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

statutowego 

składu Rady. 

Wnioski, 

stanowiska, 

ustalenia i opinie 

Rada Seniorów 

podejmuje w 

formie uchwał, w 

głosowaniach 

jawnych, zwykłą 

większością 

głosów, w 

obecności co 

najmniej połowy 

członków Rady 

Seniorów. 

Stanowiska i 

opinie rad rynku 

pracy będą 

podejmowane w 

formie uchwały, 

zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

członków. W 

przypadku 

jednakowej liczby 

głosów za i 

przeciw 

decydujący głos 

będzie należał do 

przewodniczącego 

rady rynku pracy. 

  Komisja wyraża 

swoją opinię 

większością 

głosów obecnych 

na posiedzeniu 

członków, a w 

przypadku 

równości głosów 

decyduje głos 

przewodniczącego

. 

Powiatowa Rada 

wyraża swoją 

opinie w sprawach 

należących do 

zakresu jej 

działania, w 

formie uchwały 

lub 

odpowiedniego 

zapisu w 

protokole. 

Głosowania są 

jawne. 



Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Warunki 

organizacyjne 

niezbędne dla 

prawidłowej pracy 

Rady zapewnia 

Prezydent Miasta 

Konina. 

Prezydent Miasta 

Konina zapewni 

Radzie dostęp do 

materiałów 

techniczno– 

biurowych, 

niezbędnych do 

wykonywanych 

przez nią zadań, w 

ramach środków 

finansowych 

przeznaczonych 

na ten cel w 

budżecie miasta 

Konina. 

Obsługę 

administracyjno 

biurową Rady 

Seniorów 

zapewnia Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w 

Koninie. 

  Obsługę 

administracyjno - 

kancelaryjną 

zapewnia Biuro 

Powiatowego 

Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego. 

Obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Komisji zapewnia 

Wydział 

Urbanistyki i 

Architektury. 

Zebrania 

członków 

Społecznej Rady 

są 

przygotowywane 

w imieniu 

Prezydenta przez 

Centrum 

Organizacji 

Pozarządowych w 

Koninie. 

Uwagi  Kadencja: 2 lata Kadencja: 4 lata Kadencja: 4 lata  Kadencja: 3 lata  Kadencja: 4 lata 

 


