
P R O T O K Ó  Ł  Nr  I/2014 
 

z obrad  I  INAUGURACYJNEJ  SESJI 
RADY  MIASTA  KONINA, 

 
która  odbyła  się  w  dniu  1 i 8 grudnia 2014 roku 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wiosny Ludów 6. 

________________________________________________________________________ 

 
 
Sesja trwała: cz. I - 1.XII. 2014r. - od godz. 10.30 do godz. 10.50, 
          cz. II – 8.XII. 2014r. - od godz. 13.00 do godz. 14.25. 
 
 
 W sesji uczestniczyli radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina – p. Józef 
Nowicki, Z-cy Prezydenta Miasta Konina p. Marek Waszkowiak i p. Sławomir Lorek, Z-ca 
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej – p. Jan Kuźniacki, członkowie Miejskiej 
Komisji Wyborczej, Komendant Miejski Policji – p. Sławomir Jądrzak, Komendant Miejskiej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej – p. BłaŜej Rakowski, Sekretarz Miasta p. Marek Zawidzki, 
Skarbnik Miasta p. Irena Baranowska, p. Tomasz Nowak – Poseł na Sejm RP, p. Jacek 
Kwiatkowski – Poseł na Sejm RP, Miejska Komisja Wyborcza w Koninie, kierownicy 
wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi jednostek organizacyjnych i spółek 
Miasta oraz przedstawiciele prasy, radia i lokalnej telewizji. 
 
 
Otwarcie obrad. 
 
 
           Otwarcia I sesji nowo wybranej Rady Miasta Konina na postawie art. 20 ust. 2 c 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 
dokonał Senior Rady – p. Kazimierz LIPIŃSKI.  
 
 

Senior Rady poprosił o powstanie do Hymnu Państwowego. Następnie powitał 
wszystkich biorących udział w I sesji nowo wybranej Rady Miasta Konina VII kadencji. 
 
 
           Senior Rady p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „I sesja zwoływana jest w celu 
złoŜenia ślubowania przez radnych, wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących.  
Przechodzimy obecnie do realizacji zaproponowanego przez Komisarza Wyborczego 
porządku obrad. Wręczone zostaną zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym.” 
   

Wr ęczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. 
 
 

Senior Rady p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Proszę Z-cę Przewodniczącej 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie – Pana Jana Kuźniackiego o dokonanie aktu 
wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze.” 
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Głos zabrał z-ca przewodniczącej MKW p. J. KUŹNIACKI, cytuję: „Szanowni Państwo 
przypadł mi zaszczyt w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej dokonać wręczenia 
zaświadczeń o powołaniu na tak odpowiedzialną funkcję radnego Rady Miasta Konina. 
Serdecznie wszystkim Państwu gratuluję, Ŝyczę sukcesów w pełnieniu tak odpowiedzialnych 
obowiązków na rzecz naszego miasta w słuŜbie mieszkańcom Miasta Konina. Wszystkiego 
najlepszego na tym nowym odcinku pracy społecznej.” 

 

 

Następnie Z-ca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie 
p. J. KUŹNIACKI wr ęczył radnym w kolejności alfabetycznej zaświadczenia o wyborze do 
Rady Miasta Konina.  

Dalej powiedział, cytuję: „Jeszcze raz wszystkim Państwu w imieniu Miejskiej 
Komisji Wyborczej gratuluję wyboru. Jak Państwo wiedzą I tura wyborów była dla nas dość 
kłopotliwa, nie tylko nieprzespane noce ale wiele stresów i nerwów, ale wszystko skończyło 
się pomyślnie. Mam nadzieję, Ŝe praca rady będzie spokojna, czego wszystkim Państwu 
Ŝyczę i oby nasze miasto jak najpiękniej się rozwijało dzięki naszym wspólnym działaniom.” 

 
Senior Rady podziękował Panu Janowi Kuźniackiemu za wręczenie zaświadczeń.  

 
 
ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 
 
 

Senior Rady p. K. LIPIŃSKI powiedział, cytuję: „Przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu kaŜdy radny składa ślubowanie. Dalej powiedział, Ŝe zgodnie 
z postanowieniami artykułu 383 § 1 punkt 1 ustawy – z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy - o d m o w a   złoŜenia ślubowania oznacza wygaśnięcie mandatu radnego. 
  

Dodał, Ŝe wybory radnych Rady Miasta Konina są waŜne, a ślubowanie odbywa się 
w ten sposób, Ŝe po odczytaniu ROTY wywołani kolejno radni wypowiadają słowo 
„ ślubuję”, lub zwrot „ ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”. 
 
 

Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał Rotę Ślubowania następującej treści:  
 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców.”   
 Następnie wypowiadając słowo: „ ŚLUBUJĘ”  -  ślubowanie złoŜyli radni: 
 

1. Chojnacki Zenon   
2. Cieślak Marek   
3. Górecki Sebastian   
4. Korytkowski Piotr   
5. Kotlarski Michał    
6. Kurzawa Anna    
7. Lachowicz Sławomir   
8. Lipi ński Kazimierz   
9. Lorek Sławomir   
10. Maciaszek Urszula   
11. Majdzi ński Jan   
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12. Majewski Krystian   
13. Nowak Tomasz   
14. Sidor Jarosław   
15. Skoczylas Karol    
16. Steinke Wiesław     
17. Streker - Dembińska ElŜbieta    
18. Strzech Zdzisław   
19. Szadkowski Kamil   
20. Wanjas Wiesław   
21. Waszkowiak Marek   
22. Wojdyński Tadeusz   
23. Zawilski Janusz   
 

           Senior Rady podziękował wszystkim radnym za dopełnienie ustawowego obowiązku. 
Stwierdził, iŜ radni, którzy złoŜyli ślubowanie objęli mandat radnego Miasta Konina. 

Dalej powiedział, cytuję: „Zarządzam przerwę w posiedzeniu do 8 grudnia do godziny 
13.00 na odbycie dalszej części dzisiejszej sesji.”  
 

***** 
         
 Część II – 8.XII. 2010r. – sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 14.25. 
 

Senior Rady p. Kazimierz LIPIŃSKI wznowił obrady I Sesji Rady Miasta Konina. 
Powitał Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza Nowaka oraz Posła na Sejm 
Pana Jacka Kwiatkowskiego, Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta 
Miasta Konina - Pana Józefa Nowickiego, Radnych Rady Miasta Konina, Miejską Komisję 
Wyborczą w Koninie, Sekretarza Miasta - Pana Marka Zawidzkiego, Skarbnika Miasta – 
Panią Irenę Baranowską, Kierowników Wydziałów Urzędu Miejskiego, Prezesów spółek 
i dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, Komendanta Miejskiego Policji - Pana 
Sławomira Jądrzaka, Komendanta Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej – Pana BłaŜeja 
Rakowskiego, Duchowieństwo Kościołów i Parafii z terenu miasta, przedstawicieli prasy, 
radia i telewizji lokalnej oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

 
 
Następnie Senior Rady poinformował, iŜ w II części I sesji uczestniczy 23 radnych, 

co stanowi kworum do podejmowania uchwał. 
 

Zgodnie z § 24 ustęp 2 Statutu Miasta Konina na Sekretarza wyznaczył radną 
p. Urszulę Maciaszek. 
 

Radna p. Urszula Maciaszek wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 
 

Senior Rady poinformował, Ŝe realizowany będzie następujący porządek obrad I sesji 
Rady Miasta Konina: 
 

1. Uchwalenie porządku obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 1). 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta 

Konina (druk nr 2). 
4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 3). 
5. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miasta Konina. 
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Senior Rady zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? 
 
 
Głos zabrał radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Z tego co się orientuję, ta sesja jest 

sesją wznowioną i porządek obrad głosowaliśmy na pierwszej części.” 
 
 
Senior Rady poinformował, Ŝe porządek obrad nie był głosowany na poprzedniej sesji. 
 
 
1. Uchwalenie porządku obrad. 

 

 
Przystąpiono do głosowania.  

 
 

23 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się” Rada Miasta 
Konina przegłosowała porządek obrad I Sesji RMK. 

 
 

2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Konina (druk nr 1). 
 
 
Senior Rady p. K. LIPIŃSKI poinformował, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym.  
 Dalej powiedział, Ŝe poniewaŜ głosowanie jest tajne, naleŜy powołać Komisję 
Skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina. Zaproponował trzyosobową Komisję 
Skrutacyjną i zapytał, czy są inne propozycje co do składu liczbowego Komisji Skrutacyjnej. 
 
 
 Nie było innych propozycji. Senior Rady poddał pod głosowanie skład liczbowy 
Komisji. 
 
 
 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada przyjęła trzyosobowy 
skład Komisji Skrutacyjnej. 
 
 
 Następnie Senior Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
 
 Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych: Pana Janusza ZAWILSKIEGO, 
Pana Krystiana MAJEWSKIEGO oraz Pana Tomasza Andrzeja NOWAKA. 
  
 

Radni: p. Janusz Zawilski, p. Krystian Majewski oraz p. Tomasz Andrzej Nowak 
wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 
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Dalej zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego składu osobowego Komisji 
Skrutacyjnej. 
 
 Uwag nie było, stąd Senior Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji. 
 
 
 Wynikiem głosowania: 23 „za” - Rada powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 
radny p. Janusz ZAWILSKI, radny p. Krystian MAJEWSKI oraz radny p. Tomasz NOWAK. 
 
 
 Senior Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie i wybranie 
przewodniczącego.  
 
 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny p. Janusz Zawilski. 
 
 
 Następnie Senior Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady. 
 
 
 O głos poprosił radny p. Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych 
PO Rady Miasta Konina chciałem na przewodniczącego Rady Miasta Konina zgłosić 
kandydaturę radnego p. Wiesława Steinke.  Pan radny Wiesław Steinke od czterech kadencji 
pracuje w Radzie Miasta Konina. W tym roku w wyborach samorządowych zdobył 1402 
głosy, co predestynuje go do tego, aby mógł tę funkcję sprawować zgodnie z wolą 
mieszkańców naszego miasta. Pan radny jest od dwóch kadencji przewodniczącym Rady 
Miasta Konina i sprawdził się dobrze prowadząc obrady naszej rady.  

Przypomnę, Ŝe w poprzedniej kadencji został usprawniony system prowadzenia sesji. 
Wprowadziliśmy to urządzenie, które utrudnia niekiedy pracę, ale w kaŜdym bądź razie to jest 
coś, co pomaga nam sprawniej funkcjonować. Wprowadzony został równieŜ system 
elektronicznego obiegu dokumentów, co powoduje to, Ŝe zamiast sterty papierów, z którą 
kaŜdy radny miał do czynienia przed kaŜdą sesją otrzymujemy elektroniczne pliki, które 
powodują to, Ŝe moŜemy sprawniej pracować.  

Szanowni Państwo, Pan radny Wiesław Steinke jest doktorem nauk medycznych, 
chirurgiem dziecięcym, od 24 lat pracuje w zawodzie, jest pracownikiem Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego na oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej.  

Prosiłbym, aby ta kandydatura była poparta przez wszystkich radnych.” 
 
 
Senior Rady zapytał, czy radny p. Wiesław Steinke wyraŜa zgodę na kandydowanie do 

pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady. 
 
Radny p. Wiesław STEINKE wyraził zgodę.  
 
 
Głos zabrał radny p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „W tym miejscu chciałbym 

zaproponować powtórzenie sytuacji sprzed czterech lat, czyli Ŝeby był przewodniczący 
i trzech wiceprzewodniczących.” 

 
 
Senior Rady poinformował, Ŝe w następnym punkcie porządku obrad zostanie 

ustalona liczba wiceprzewodniczących.  
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Innych kandydatur nie było, stąd Senior Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy 
kandydatów na Przewodniczącego Rady. 

 
 
Wynikiem głosowania: 22 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - Rada 

Miasta Konina zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Konina. 
 

 
Następnie Senior Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie „Kart do 

głosowania”.  
 
 
Jednocześnie Senior Rady poprosił zgłoszonego kandydata p. W. Steinke 

o zaprezentowanie swojej osoby ustalając maksymalnie 5 minutowy limit czasu na 
autoprezentację oraz 5 minutowy limit czasu na zadawanie pytań przez radnych. 
 
 

Głos zabrał radny p. Wiesław STEINKE, cytuję: „Dziękuję Klubowi PO w osobie 
przewodniczącego za zgłoszenie mojej kandydatury. Zawsze najtrudniej mówi się o sobie, 
więc chciałbym powiedzieć jak najmniej, a powiem to, co dla samorządu miasta, co dla naszej 
sprawnej pracy w radzie miasta jest, myślę, najbardziej istotne. Mimo, Ŝe reprezentujemy 
róŜne otoczenia polityczne, to jednak w samorządzie miasta powinno nas łączyć wszystko, 
tzn. rozwój naszego miasta, działania na rzecz dobra naszych mieszkańców i tak chciałbym 
sprawować funkcję przewodniczącego, aŜeby Państwu radnym umoŜliwi ć takie działanie. 
Będę starał szukać się tego, co nas wszystkich łączy a nie dzieli, bo myślę, Ŝe tak naprawdę 
z tego właśnie na końcu mieszkańcy będą nas rozliczać. Mam nadzieję, Ŝe moje 
doświadczenie w pracy na stanowisku przewodniczącego w dwóch minionych kadencjach 
przyczyni się do tego, aŜeby prowadzić obrady sprawnie, Ŝebym mógł jak najlepiej umoŜliwi ć 
Państwu wykonywanie mandatu radnego i myślę, Ŝe równieŜ i tym Państwu, którzy po raz 
pierwszy zasiadają w Radzie Miasta Konina będę starał się umoŜliwi ć dość szybkie szkolenie, 
by niełatwą pracę radnego Państwo szybko opanowali i Ŝeby wasza aktywność mogła 
efektownie przyczynić się do usprawnienia pracy rady i działania na rzecz rozwoju naszego 
miasta i dobra naszych mieszkańców.” 

 
 
Senior Rady zapytał, czy są pytania do kandydata. 

 
 

Nie było zgłoszeń. Następnie Senior Rady zapoznał radnych z „Regulaminem 
głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady” i zapytał, czy radni mają uwagi bądź 
zapytania do przedstawionego regulaminu głosowania.  

 
 
Nie było uwag ani zapytań, stąd Senior Rady poddał pod głosowanie „Regulamin 

głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta przyjęła 

„Regulamin głosowania do wyboru Przewodniczącego Rady”. 
  

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Następnie Senior Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o podjęcie 
czynności związanych z głosowaniem.  
 
 
  Radni wrzucali karty do głosowania. 
 
 

Senior Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu 
i poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie dalszych czynności.  

 
 
Senior Rady ogłosił 10 minutową przerwę. 
 
 
Wznawiając obrady Senior Rady zgodnie z postanowieniem § 45 punkt 4 Statutu 

Miasta Konina poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu 
z przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Konina. 
 
 
 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny p. Janusz ZAWILSKI odczytał 
protokół z tajnego głosowania. Poinformował, Ŝe protokół został podpisany przez członków 
Komisji Skrutacyjnej. Dalej podkreślił, Ŝe w głosowaniu wzięli udział wszyscy radni obecni 
na sesji oraz, Ŝe głosów waŜnych oddano 19, głosów niewaŜnych 4. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania kandydat do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady – 
radny p. Wiesław STEINKE otrzymał 19 głosów „za”.  

Dalej powiedział, Ŝe Komisja Skrutacyjna stwierdza, Ŝe radny p. Wiesław STEINKE 
otrzymał bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady i został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Konina. 

 
 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
Następnie Senior Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta Konina. 
 
 Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 Senior Rady złoŜył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miasta 
Konina, przekazał insygnia i zgodnie z postanowieniem art. 20 ustęp 2c ustawy 
o samorządzie gminnym poprosił o dalsze przewodniczenie obradom. 
 
 Przewodniczący Rady p. Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Jeszcze raz mimo 
wzruszenia serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie, wszystkim Państwu, którzy mają mnie 
w swojej dobrej pamięci i zapewniam, Ŝe choć wynik głosowania nie jest jednogłośny, to ja 
i tak zamierzam ze wszystkimi współpracować jak najlepiej. UwaŜam, Ŝe choć kaŜdy z nas 
zdobył mandat radnego w określonym jednym okręgu wyborczym, to w momencie, kiedy 
stajemy się radnym Rady Miasta Konina musimy wszyscy myśleć o całym mieście. Daliśmy 
wielokrotnie przez te wszystkie lata przykład tego, Ŝe to się da zrobić, nie zapominając o tym, 
Ŝe wybrano nas w konkretnym okręgu wyborczym, potrafimy pogodzić interesy 
mieszkańców, którzy na nas głosowali z tym, co jest waŜne dla całego miasta, dlatego będę 
wszystkich Państwa serdecznie zachęcał, Ŝebyśmy pamiętali o tej współpracy, Ŝebyśmy nie 
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stracili tego, co strategicznie dla miasta jest najwaŜniejsze. Mam nadzieję, Ŝe umoŜliwi ę 
wszystkim jak najlepsze wypełnianie mandatu radnego i zgodnie z tym co Państwu 
powiedziałem, poniewaŜ wiem, jak trudne jest to rzemiosło, będziemy czynić starania, Ŝeby 
juŜ w styczniu tym Państwu, którzy po raz pierwszy zasiadają w radzie miasta umoŜliwi ć 
odbycie szkolenia, które z tymi najwaŜniejszymi kwestiami dotyczącymi wypełniania 
mandatu was zapoznają. Jeśli będzie potrzeba kolejnych, to równieŜ takie moŜemy umoŜliwi ć 
siłami Biura Rady oraz jednostek, które nas wspierają.” 
 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Konina (druk nr 2). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad, a dotyczy on podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Konina. W tej sprawie głos zabierał radny p. M. Waszkowiak. Projekt uchwały 
zawarty jest w druku nr 2. 

Zgodnie z § 11 ustęp 2 Statutu Miasta Konina, liczbę wybieranych 
Wiceprzewodniczących Rada określa odrębną uchwałą na pierwszej sesji.  
 Rada wybiera ze swego grona od 1 do 3 Wiceprzewodniczących bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
 Wpierw jednak poddamy pod głosowanie uchwałę, w której określimy liczbę 
wiceprzewodniczących i to będzie głosowanie jawne.” 
 
 

Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie propozycji – jaką liczbę 
wiceprzewodniczących ma wybrać rada. 
 
 
 Głos zabrał radny p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Chciałbym powtórzyć swój 
wniosek, który złoŜyłem przed wyborem przewodniczącego. Proponuję, aby z pewną 
tradycją, która została wypracowana na poprzedniej sesji było trzech wiceprzewodniczących 
rady.” 
 
 
 Przewodniczący rady zapytał, czy są inne zgłoszenia. Przypomniał, Ŝe zapisy 
ustawowe pozwalają na 1-3 wiceprzewodniczących. 
 
 

Nie było innych zgłoszeń, stąd przewodniczący rady ww. propozycję poddał pod 
głosowanie. 

 
W wyniku głosowania: 22 radnych „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - Rada 

Miasta Konina ustaliła, Ŝe wybierze 3 Wiceprzewodniczących i podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina. 

 

Uchwała Nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Przewodniczący rady zapytał radcę prawnego, czy wypełniono formułę 

przegłosowania uchwały o liczbie wiceprzewodniczących. Dodał, Ŝe została przegłosowana 
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tylko liczba wiceprzewodniczących i czy rada musi osobno przegłosować uchwałę w całości, 
czy jest to toŜsame. 

 
Radca prawny p. R. GRANDE odpowiedział, Ŝe głosowanie jest waŜne. 
 
 

4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina (druk nr 3). 
 

 

Przewodniczący rady poinformował, Ŝe moŜna przystąpić do dokonania wyboru 
wiceprzewodniczących, o czym stanowi § 11 punkt 2 Statutu Miasta Konina. Poprosił 
radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących rady.   
 
 
 Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS - radny p. K. SKOCZYLAS, cytuję: 
„W imieniu Klubu PiS chciałbym zgłosić kandydaturę radnego p. Zenona Chojnackiego na 
funkcję wiceprzewodniczącego rady.” 
 
 Radny p. Z. Chojnacki wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
 

Głos zabrał radny p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „Chciałbym Państwa prosić 
o poparcie kandydatury p. Michała Kotlarskiego, który jako młody człowiek pokazał się 
w kampanii znakomicie. Myślę, Ŝe praca przy przewodniczącym będzie dla niego dobrą 
szkołą na przyszłość.” 
 

Radny p. M. Kotlarski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 
SZADKOWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu Radnych SLD chciałbym zgłosić na funkcję 
wiceprzewodniczącego rady człowieka z bardzo duŜym doświadczeniem pracy 
w samorządzie Miasta Konina. Jest to osoba, która wcześniej pełniła funkcję wiceprezydenta 
Miasta Konina, członka zarządu Miasta Konina, przewodniczącego Rady Miasta Konina, 
a w ostatniej kadencji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Konina z ramienia SLD. Naszą 
propozycją, jako Klubu Radnych SLD jest p. Tadeusz Wojdyński.” 

 
Radny p. T. Wojdyński wyraził zgodę na kandydowanie. 

 
 

Przewodniczący rady zapytał, czy zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Konina chcą zaprezentować swoje osoby.  

Głos zabrał radny p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Ja oczywiście dziękuję swojemu 
Klubowi za tę nominację. Większość radnych zdąŜyła mnie poznać, to jest moja czwarta 
kadencja. W tym momencie mogę powiedzieć jedno, będę starał się o to, by rzeczywiście 
dbać o dobro naszych mieszkańców. Jestem przekonany, Ŝe z tego zobowiązania zostanę 
rozliczony.” 

 
 
Głos zabrał radny p. T. WOJDYŃSKI, cytuję: „Prawie wszystko zostało powiedziane. 

Moje doświadczenie w pracy samorządowej i to, Ŝe zawsze traktuję działalność 
w samorządzie jako słuŜbę na rzecz mieszkańców zaowocowało tym, Ŝe po raz szósty 
zostałem wybrany radnym i chcę się tego trzymać w dalszym ciągu.” 
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  Przewodniczący rady poinformował, Ŝe nie ma innych kandydatów. Poddał pod 
głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina. 
  
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania – 23 radnych „za” Rada Miasta Konina 
zamknęła listę kandydatów na wiceprzewodniczących rady. 
 
 

Dalej przewodniczący rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie „Kart do 
głosowania” i zarządził 5 minut przerwy technicznej. 

 
 
Po przerwie przewodniczący rady zapoznał radnych z „Regulaminem głosowania do 

wyboru 3 wiceprzewodniczących rady”. 
 
  
 Do przedstawionego Regulaminu radni nie mieli uwag, stąd przewodniczący rady 
poddał ww. Regulamin pod głosowanie. 
 
 
 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina 
przyjęła „Regulamin głosowania do wyboru 3 wiceprzewodniczących rady”. 
 
 Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

Następnie przewodniczący rady poinformował, Ŝe Komisja Skrutacyjna ma juŜ 
gotowe karty i rada moŜe przystąpić do głosowania. 

 
 
Radni wrzucili karty do urny. Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni 

obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu. Poprosił Komisję Skrutacyjną o podjęcie dalszych 
czynności i ogłosił 5 minutową przerwę w obradach, podczas której powiedział, cytuję: 
„Wykorzystam tę przerwę, Ŝeby przekazać Państwu kilka komunikatów technicznych. 
Państwo radni, którzy są po raz pierwszy albo Ci, którzy jeszcze nie odebrali komputerów, 
one są dzisiaj dostępne na galerii obok, Panowie informatycy mają te komputery. Będzie 
moŜliwość z pomocą doświadczonych kolegów i koleŜanek wgrać sobie z pomocą naszej 
aplikacji FileZillę, te pliki, które są potrzebne na drugą sesję, dotyczące komisji rady miasta, 
co będzie potem Państwu pomocne w pracy. Zachęcam po tej pierwszej sesji na górę, tam 
komputery Państwo odbiorą i będą juŜ przydatne w drugiej sesji. 
 Drugą sesję jak Państwo wiecie mamy o godzinie 16.00. To znaczy, Ŝe będziemy mieć 
trochę czasu, który moŜecie Państwo wykorzystać, Ŝeby spotkać się Klubami i w związku 
z tym, Ŝe w porządku obrad II sesji znajduje się powołanie komisji rady miasta, to w takim 
przypadku kaŜdy z klubów deleguje swoich członków, więc mam świadomość tego, Ŝe to 
wymaga Państwa konsultacji. Proponuję taki o to podział, poniewaŜ wszyscy chcemy być na 
miejscu i biorąc pod uwagę liczebność klubów proponuję, Ŝeby Państwo z Klubu PiS spotkali 
się na galerii. Są przygotowane dla Was krzesła, miejsce oraz napoje. Klub SLD ze względu 
na swoją liczebność spotkałby się w gabinecie przewodniczącego, a Klub PO spotkałby się 
w sali posiedzeń komisji. W ten sposób moŜemy sprawnie nasze osoby delegować do prac 
w komisjach Rady Miasta Konina.” 
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Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS p. K. SKOCZYLAS, cytuję: 
„Zgłaszam wniosek formalny. Proszę o 15 minut przerwy.” 

 
 

 Przewodniczący rady przychylił się do wniosku i zarządził dodatkowo 15 minut 
przerwy. 
 
 

Przewodniczący rady wznowił obrady po przerwie i zgodnie z postanowieniem 
§ 45 punkt 4 Statutu Miasta Konina poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 
o odczytanie protokołu z wynikami przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Konina. 

 
 Głos zabrał przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. J. ZAWILSKI, cytuję: „Komisja 
Skrutacyjna stwierdza, Ŝe na stan 23 radnych Rady Miasta Konina w sesji wzięło udział 
23 radnych, którzy w głosowaniu tajnym oddali następującą liczbę głosów: głosów waŜnych 
23, głosów niewaŜnych nie ma.   

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali 

następującą liczbę głosów: p. Tadeusz Wojdyński – 23 głosy „za”, p. Zenon Chojnacki 
22 głosy „za” i Michał Kotlarski 15 głosów „za”. Komisja stwierdza, Ŝe bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady nominację 
otrzymali radni: p. T. Wojdyński, p. Z. Chojnacki oraz p. M. Kotlarski i zostali wybrani 
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Konina.” 
 
 

Przewodniczący rady podziękował za tę informację i odczytał Uchwałę Nr 3 Rady 
Miasta Konina z dn. 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Konina.  

 
 Stanowi ona załącznik do protokołu. 
 
 

5. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe porządek obrad został wyczerpany. Dziękując 
wszystkim za udział zamknął I Inauguracyjną Sesję Rady Miasta Konina VII kadencji. 
 

 
OBRADOM  PRZEWODNICZYŁ  
 
Przewodniczący  Rady  Miasta   Konina 

 
 
       /Wiesław  S T E I N K E /  

 
 
 
Protokołowało: 
Biuro Rady Miasta Konina. 


