
P R O T O K Ó Ł   Nr  II/2014 
 

z obrad  II  SESJI  RADY  MIASTA  KONINA, 
 

która  odbyła  się  w  dniu  8  g r u d n i a  2014 roku 
 

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wiosny Ludów 6. 
________________________________________________________________ 

Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 17.30. 
 
 W sesji uczestniczyli radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina p. Józef 
Nowicki, Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego p. Kazimierz Pałasz i p. Z. Itman, 
Poseł na Sejm RP p. Tomasz Nowak, Poseł na Sejm RP p. Jacek Kwiatkowski, 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Alina Stępień-Milukow, Komendant 
Miejski Policji p. Sławomir Jądrzak, Komendant Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej 
p. BłaŜej Rakowski, Sekretarz Miasta p. Marek Zawidzki, Skarbnik Miasta p. Irena 
Baranowska, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi jednostek 
organizacyjnych i spółek Miasta oraz przedstawiciele prasy, radia i lokalnej telewizji. 
 
 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
 
          Przewodniczący Rady Miasta Konina p. W. STEINKE dokonał otwarcia II Sesji Rady 
Miasta Konina. 
 

Przewodniczący rady powitał wszystkich biorących udział w obradach. 
 
Stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada 

moŜe obradować i podejmować prawomocne decyzje. 
 
 Zgodnie z § 24 ustęp 2 Statutu Miasta Konina na Sekretarza obrad sesji 

Przewodniczący Rady wyznaczył radną Panią Urszulę MACIASZEK. 
 
Radna p. Urszula Maciaszek wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 
 
 
Dalej Przewodniczący rady zaproponował radnym   
 

porządek obrad:  
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.  
2. Wręczenie nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Konina zaświadczenia o wyborze. 
3. ZłoŜenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Konina. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta 

Konina (druk nr 4). 
5. Powołanie Komisji Rewizyjnej (druk nr 5). 
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6. Powołanie stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu ich działania (druk 
nr 6). 

7. Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina (druk nr 7). 
8. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina (druk nr 8). 
9. Powołanie Komisji Statutowej (druk nr 9). 
10. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 10). 
11. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Konina. 
 

Przypomniał, iŜ rada moŜe wprowadzić zmiany w porządku obrad – bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady – o czym stanowi zapis artykułu 20 ustęp 1a 
ustawy o samorządzie gminnym. 
 

Zapytał, czy radni mają uwagi do przedłoŜonego porządku obrad. 
 
Nie było uwag. W głosowaniu 23 radnych „za” Rada Miasta Konina przyjęła porządek 

obrad II Sesji RMK. 
 

Następnie przewodniczący rady przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad. 
 
 
 
2. Wr ęczenie nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Konina 

zaświadczenia o wyborze. 
   

 
W kolejnym punkcie przewodniczący rady poprosił Przewodniczącą Miejskiej 

Komisji Wyborczej w Koninie - Panią Alinę STĘPIEŃ-MILUKOW o dokonanie aktu 
wręczenia zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Konina. 

 
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Koninie - Pani Alina STĘPIEŃ-

MILUKOW wr ęczyła Panu Józefowi Nowickiemu zaświadczenie potwierdzające, Ŝe został 
wybrany Prezydentem Miasta Konina. 

Dalej powiedziała: „Serdecznie gratuluję Panie Prezydencie osiągniętego wyniku.” 
 
 
Przewodniczący rady podziękował Pani Alinie STĘPIEŃ-MILUKOW za wręczenie 

zaświadczenia. 
 
 
 

3. ZłoŜenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Konina. 
 
 
        Kolejny punkt porządku obrad dotyczył złoŜenia ślubowania przez Pana Józefa 
NOWICKIEGO – wybranego w wyborach bezpośrednich na Prezydenta Miasta Konina. 

 
Przewodniczący rady powiedział, iŜ zgodnie z art. 29a ustęp 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, objęcie obowiązków przez Prezydenta następuje z chwilą złoŜenia wobec rady 
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miasta ślubowania. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóŜ 
Bóg.”  

 
Następnie przewodniczący rady poprosił wszystkich o powstanie, a Prezydenta 

o podejście do mikrofonu i powtarzanie za nim roty ślubowania. 
 
 

Pan Józef NOWICKI cytuję: „ Obejmując urząd Prezydenta Miasta Konina 
uroczyście ślubuj ę, Ŝe dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóŜ 
Bóg.” 
 
 

Po złoŜeniu wobec Rady Miasta Konina ślubowania przez Pana Józefa 
NOWICKIEGO - przewodniczący rady stwierdził objęcie przez Niego urzędu 
PREZYDENTA MIASTA KONINA. 

 
 
Następnie poprosił Sekretarza Miasta Konina Pana Marka ZAWIDZKIEGO 

o wręczenie Prezydentowi Miasta Konina insygnium władzy samorządowej. 
 
 

Po przekazaniu insygnium władzy, przewodniczący rady, radni, kierownicy Urzędu 
Miejskiego oraz zaproszeni goście wręczyli kwiaty oraz złoŜyli gratulacje Prezydentowi 
Miasta Konina – Panu Józefowi Nowickiemu. 

 
 
 Przewodniczący rady, cytuję: „Panie prezydencie w imieniu Rady Miasta Konina, 
świeŜo zaprzysięŜonej jeszcze niedawno, chcemy złoŜyć Panu prezydentowi serdeczne 
gratulacje z okazji objęcia po raz kolejny urzędu Prezydenta Miasta i zapewnić o dobrej woli 
współpracy na rzecz rozwoju naszego miasta i poprawy jakości Ŝycia jego mieszkańców. 
Wszystkiego dobrego, duŜo zdrowia i pomyślności Panie prezydencie.”  
 
 

Przewodniczący rady poprosił Prezydenta Miasta Konina o zabranie głosu. 
 
 

Prezydent Miasta Konina – p. Józef NOWICKI powiedział, cytuję: „Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Najpierw chciałbym odczytać list, który 
został skierowany na moje ręce przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława 
Komorowskiego: „Szanowny Panie Prezydencie. W związku z wyborem na zaszczytną funkcję 
Prezydenta Miasta Konina proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest 
efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego 
uznania kieruję takŜe ku wybranym radnym miasta. Razem rozpoczną Państwo waŜną 
i odpowiedzialną pracę dla dobra całej miejskiej wspólnoty. KaŜde wybory niosą ze sobą 
nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy wybierając Pana i radnych wyrazili swoją nadzieję 
na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie 
konkretnych obietnic. śyczę więc wytrwałości i umiejętności w dąŜeniu do realizacji 
planowanych i oczekiwanych przez społeczność miasta zadań i wyzwań. śyczę uzasadnionej 
dumy z wygranych wyborów. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, Ŝe wspólnym wysiłkiem 
umocnimy przekonanie, Ŝe polska samorządność od 25 lat jest waŜną i piękną częścią 
rzeczywistości wolnej ojczyzny. Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłoroczne 
obchody 25-lecia samorządności. Pozdrawiam. Bronisław Komorowski.” 
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Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Poniedziałek 8 grudnia 2014 r. jest to dzień 
waŜny, dzień niezwykły dla Państwa, Wysokiej Rady, ale takŜe dla mnie, bowiem to nam 
właśnie mieszkańcy naszego miasta powierzyli pełnienie tych jakŜe zaszczytnych mandatów 
radnych Rady Miasta Konina, a mnie Prezydenta Miasta Konina.  

Chciałbym na samym wstępie bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
mieszkańcom naszego miasta, którzy wzięli udział w wyborach i którzy głosowali tak, jak 
nakazywało im sumienie, jak mówiły im o tym własne przekonania.  

Chciałbym jak sądzę w imieniu własnym i w imieniu Państwa radnych zapewnić 
mieszkańców naszego miasta, Ŝe dołoŜymy wszelkich starań, by w swojej pracy, 
w rozpoczętej kadencji nie zawieść pokładanych nadziei.  

Jestem przekonany, Ŝe mieszkańcy miasta Konina wskazując na nas opowiedzieli się 
za spokojem, za zgodą, za stabilizacją i za tym, by działać wspólnie dla pojmowanego dobrze 
dobra wspólnego, jakim jest wspólnota samorządowa, jaką niewątpliwie jest nasze miasto.   

Mieszkańcy postawili jak sądzę na zrównowaŜony rozwój naszego miasta, postawili 
takŜe na to, by kontynuować wszystko, co zostało rozpoczęte w minionej kadencji. To jest, 
jak sądzę, właściwe wskazanie i to jest droga, którą powinniśmy wspólnie podąŜyć.  

Powiem szczerze, iŜ mnie osobiście cieszy ten krajobraz personalny, który widzimy 
po walce wyborczej, po wyborach samorządowych. Zwykło się mówić, Ŝe kiedy opadnie pył 
bitewny, wtedy wyłania się ten właściwy obraz tego, co wynika z dokonanych wyborów.  

Szanowni Państwo myślę, Ŝe zagoją się takŜe bardzo szybko wszelkie rany, czy 
zranienia, a to się w tej wyborczej walce niekiedy zdarza, a poza tym mamy na czele rady 
chirurga, wprawdzie dziecięcego, ale wszystkie te rany pozwoli nam szybko zaleczyć 
i zagoić. 

Wysoka Rado. Kadencja 2014-2018 będzie szczególna. W minionej z duŜym trudem 
pracowaliśmy nad przygotowaniem wielu inwestycji, wielu programów, nie tylko 
w gospodarce, ale takŜe w sferze społecznej. Działania te nie były widowiskowe, nie były 
spektakularne, nie były medialne niestety, na co narzekali nasi przyjaciele dziennikarze, ale to 
były działania, jestem o tym głęboko przekonany, które przyniosą wkrótce tak przez nas 
oczekiwane efekty, a tym najbardziej oczekiwanym efektem są trwałe, nowe miejsca pracy. 
To jest niewątpliwie wkład Rady minionej kadencji i chciałbym dziś wyrazić takie 
przekonanie, Ŝe w tym nowym składzie Wysoka Rada będzie sprzyjać kontynuacji tych 
rozpoczętych działań.  

W najbliŜszych czterech latach, przy wsparciu Wysokiej Rady, liczę tutaj na 
wszystkich, którzy pełnią mandat radnego, bez względu na to, jaką siłę polityczną 
reprezentują, jaką mają przynaleŜność partyjną, bowiem trzeba kontynuować dzieło, które ma 
słuŜyć mieszkańcom, ma słuŜyć tym, którzy wyrazili nam swoje najwyŜsze zaufanie.  

Do zadań kluczowych zaliczam uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-
Międzylesie i skomunikowanie tych terenów z głównymi drogami komunikacyjnymi.  

Jest dla nas ogromną nadzieją, bowiem w świetle wstępnych badań laboratoryjnych 
nasza woda pochodząca z odwiertu geotermalnego, ma walory, które pozwalają budować 
koncepcję zagospodarowania terenu wyspy Pociejewo, zagospodarowania w taki sposób, 
by nasze miasto miało zupełnie nowy element w swojej gospodarce, by nasze miasto 
zmieniało takŜe swój wygląd. Jest to szansa, którą jak sądzę, zdołamy wykorzystać. 

Przed nami takŜe potęŜne wyzwania, to są wyzwania związane z budową nowych 
dróg, wyzwania nowych inwestycji drogowych. Z uwagi na prowadzone prace projektowe, 
dotyczące przebudowy linii krajowej E20 na odcinku Warszawa-Kunowice budowany będzie 
wiadukt w ciągu ul. Wyzwolenia. Opracowujemy nowy układ komunikacyjny, który połączy 
go z ul. Paderewskiego i Kardynała Wyszyńskiego. Musimy wybrać właściwy wariant tej 
inwestycji i poszukać finansowania z zewnątrz.  

Kolejne duŜe wyzwanie inwestycyjne to przebudowa jednego z najruchliwszych 
skrzyŜowań w naszym mieście, tj. ul. Warszawska-Europejska-Kolska. Tutaj mamy gotowy 
projekt, mamy pozwolenie na budowę i takŜe pozostaje przed nami wyzwanie sfinansowania 
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tej waŜnej inwestycji drogowo-wiaduktowej, bowiem przygotowany projekt tj. projekt, który 
wybiega w przyszłość, który jest rozwiązaniem pięknym, bezkolizyjnym i dającym zupełnie 
inny obraz naszego miasta. Z pewnością będzie ogromnym wyzwaniem pozyskanie duŜych 
środków na wymienione inwestycje i zabezpieczenie wkładu własnego.  

Chciałbym takŜe podkreślić, Ŝe nie samymi inwestycjami w rozmowie, działaniem na 
ich rzecz Ŝyje miasto. Mieszkańcy oczekują, by rozwiązywać problemy urbanistyczne 
w naszym mieście, by nasze miasto piękniało, by moŜna było być dumnym, Ŝe jesteśmy 
mieszkańcami tak pięknego miasta w centrum naszego kraju.  

Wiele nadziei budujemy z tym, by to, co dziś nazywamy dworcem kolejowym było 
wybudowane i zasługiwało na miano dworca kolejowego. Chciałbym Wysoką Radę 
poinformować, Ŝe po długich rozmowach, konsultacjach w najbliŜszą środę przyjadą 
przedstawiciele PKP, którzy przedłoŜą projekt nowego dworca, a więc wreszcie tak długo 
oczekiwana inwestycja najprawdopodobniej będzie w naszym mieście realizowana.  

Nowością jest równieŜ gotowość ze strony austriackich kolei, naszego PKP, budowy 
parku technologiczno-przemysłowego, centrum logistycznego i inkubatora przedsiębiorczości 
w oparciu o tereny skupione wokół elewatora. Po pierwszych rozmowach eksperci ze strony 
kolei austriackich uznali, Ŝe jest to przepiękne miejsce, miejsce tak bardzo funkcjonalne, Ŝe są 
gotowi inwestować na tym właśnie terenie.   

Chciałbym zapewnić Wysoką Radę i wszystkich mieszkańców naszego miasta, 
Ŝe podobnie jak w minionej kadencji pełniąc zaszczytny urząd Prezydenta Miasta Konina, 
będę wsłuchiwał się w te wszystkie zgłaszane przez mieszkańców sprawy, problemy, będę 
starał się, by być blisko tych ludzi, którzy potrzebują opieki, by być blisko tych rodzin, które 
wymagają wsparcia, nie zawsze chodzi o wsparcie finansowe, materialne, często jest to 
potrzeba, by pomóc wyjść z opresji, by zaŜegnać kryzys, który zdarzył się w rodzinie.  
Mam zamiar odwiedzać konińskie rodziny, tak jak to było w minionej kadencji, bowiem 
kiedy człowiek zobaczy, kiedy człowiek dotknie, kiedy człowiek porozmawia z wszystkimi 
mieszkańcami danego mieszkania, to wówczas dopiero moŜe wyrobić sobie pogląd, jak 
w rzeczywistości te sprawy dotyczące Ŝycia, dotyczące egzystencji wyglądają.  

Szanowni Państwo przed chwilą z podobnym wzruszeniem jak cztery lata temu 
wypowiedziałem słowa ślubowania. Chciałbym Panie przewodniczący, Wysoka Rado raz 
jeszcze podkreślić, Ŝe zamierzam być wierny tej przysiędze i wierny mieszkańcom naszego 
miasta. Liczę na współpracę z Panem przewodniczącym. Mamy juŜ doświadczenia w tym 
względzie, dobre doświadczenia, które słuŜyły konsolidacji Wysokiej Rady, a takŜe pomagały 
mnie, jako prezydentowi rozwiązać problemy, które wydawały się nierozwiązywalne. 
Potwierdziło się wielokrotnie, Ŝe zgoda buduje i na tę zgodę, na tę współpracę Pana 
przewodniczącego, Panów wiceprzewodniczących, Wysokiej Rady bardzo liczę. Liczę, Ŝe ta 
współpraca będzie głęboko merytoryczna, Ŝe będzie odpowiednio doceniona przez 
mieszkańców i Ŝe sami będziemy mieli wspólnie poczucie duŜej satysfakcji. 

Pragnę raz jeszcze wszystkim Państwu pogratulować zaufania, jakim mieszkańcy 
Państwa obdarzyli. śyczę wszystkim, by spełniły się pokładane nadzieje w tej misji, którą 
Państwo przed sobą i dla siebie wyznaczyliście, a szczególnie serdeczne słowa i najlepsze 
Ŝyczenia kieruję dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy objęli mandaty radnych i Ŝyczę, 
by spełniły się wszystkie Państwa nadzieje, tym bardziej, Ŝe są wśród nas, Ŝe jesteście 
Państwo, wielu ludzi bardzo młodych. Niewątpliwie nasza rada w ten sposób uzyskuje 
dodatkowego blasku. Proszę Państwa wszystkiego najlepszego w Państwa Ŝyciu osobistym, 
w Ŝyciu rodzinnym. Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję.” 

 
 
Przewodniczący rady powiedział: „Dziękujemy Panu prezydentowi za bardzo 

perspektywiczne wystąpienie, które zarazem pokazuje nam, jakie duŜe zadania inwestycyjne 
przed nami czekają w najbliŜszej kadencji, a Ŝe wiąŜemy z nią duŜe nadzieje, to chyba 
wszyscy mamy tego świadomość, chociaŜby z tego powodu, Ŝe to jeszcze większe środki 
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unijne, infrastrukturalne, które moŜemy pozyskać i od naszej determinacji zaleŜy, czy 
będziemy potrafili po nie skutecznie sięgnąć i to jest właśnie nasza rola, Ŝebyśmy 
dopingowali naszych współpracowników, tzn. urzędników, kierowników wydziałów, aŜeby 
tam, gdzie są te narzędzia, po nie sięgali. To wymaga szybkich przygotowań tych, którzy 
będą aplikować, aŜeby na starcie nie być na końcu, tylko na początku, wtedy te nasze szanse 
będą wzrastały.” 
 
 

Następnie przewodniczący rady poprosił prezydenta o zajęcie miejsca przy stole 
wspólnie z radnymi i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
 
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Prezydenta Miasta Konina (druk nr 4). 
 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy w ten sposób przejść do kolejnego punktu 

porządku obrad, a jest nim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
miesięcznego Prezydenta Miasta Konina. Projekt uchwały będzie za chwilę Państwu 
wyświetlony, poniewaŜ nie wszyscy mieli okazję się z nim zapoznać, ale macie Państwo teŜ 
druk nr 4 w wersji papierowej. Jeśli uwaŜacie Państwo, Ŝe wymaga on omówienia, bardzo 
proszę o zabranie głosu Sekretarza Miasta p. M. Zawidzkiego.” 

 
 
Głos zabrał Sekretarz Miasta p. M. ZAWIDZKI, cytuję: „Zgodnie z przepisami 

ustawy o samorządzie gminnym do rady gminy naleŜy ustalenie wynagrodzenia prezydenta. 
Dodatkowymi przepisami, które regulują tę kwestię jest ustawa o pracownikach 
samorządowych oraz tabela do tej ustawy. Zgodnie z tymi wymogami propozycja uchwały, 
właściwie jest taka sama, jaka była w poprzedniej kadencji uchwała podjęta i takie same 
składniki, ale poniewaŜ jest to nowa kadencja, wymaga to ponownego ustalenia 
wynagrodzenia przez radę.  

Proszę Państwa wynagrodzenie wynikające z tabel to jest wynagrodzenie zasadnicze. 
MoŜe być od 4800 zł do 6200 zł. Dodatek funkcyjny jest podana konkretna kwota 2100 zł, 
dodatek specjalny przysługujący w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 
40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz wysługa lat 20 %. 
Proszę Państwa proponowane wynagrodzenia są następujące: zasadnicze 6200 zł, dodatek 
funkcyjny 2100 zł, dodatek specjalny 2825 zł i wysługa lat w wysokości 20 %. Chciałbym 
dodać, Ŝe nie jest wykorzystany cały dodatek specjalny, który mógłby wynieść 40 %, 
a wynosi wg naszych obliczeń 34% sumy, ale proszę Państwa przepisy wskazują, 
Ŝe wynagrodzenie prezydenta nie moŜe przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej 
ustalanej dla pracowników sfery budŜetowej, w związku z tym takie propozycje.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za omówienie projektu uchwały. Czy ktoś 

z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? PoniewaŜ nie widzę przejdziemy do 
głosowania nad projektem uchwały, który taką propozycję przedkłada.” 

 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina. 
 
Uchwała Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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5. Powołanie Komisji Rewizyjnej (druk nr 5). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 
a jest nim powołanie Komisji Rewizyjnej.  

Art. 18a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o powołaniu przez Radę 
Komisji Rewizyjnej, a takŜe określa ogólne zasady jej działania. Szczegółowe zasady 
działania komisji są zawarte w Statucie Miasta Konina - Rozdział IV - Zasady i tryb działania 
Komisji Rewizyjnej. 
 Przypominam równieŜ, Ŝe Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją wymienioną 
z nazwy przez ustawodawcę. W skład tej Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, o czym 
stanowi art. 18a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym. 
 Jednocześnie § 58 Statutu Miasta Konina stwierdza, Ŝe Komisja Rewizyjna działa 
w składzie siedmiu radnych, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący komisji. 
Przypomnę równieŜ Państwu radnym zapis § 54 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Konina, który brzmi 
następująco: ust. 1 - Przewodniczących Komisji wybiera Rada. Ust. 2 - Komisje wybierają 
spośród członków komisji Wiceprzewodniczących Komisji.” 
 

Następnie Przewodniczący rady poprosił o wyświetlenie projektu uchwały, 
a przedstawicieli klubów o zgłaszanie radnych na członków Komisji Rewizyjnej. 

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – radny p. Karol SKOCZYLAS, 

cytuję: „W imieniu Klubu PiS chciałbym zgłosić trzy kandydatury. Na przewodniczącego 
radnego p. Sebastiana Góreckiego i dwóch członków: radny p. Karol Skoczylas i radny 
p. Michał Kotlarski.”  

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr KORYTKOWSKI, 

cytuję: „W imieniu Klubu PO zgłaszam do składu komisji Rewizyjnej dwóch radnych: 
radnego p. Sławomira Lorka oraz radnego p. Zdzisława Strzecha.”  

 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu radnych SLD chciałbym zgłosić dwie 
kandydatury: radnej p. ElŜbiety Streker-Dembińskiej oraz radnego p. Tadeusza 
Wojdyńskiego.” 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy juŜ zgłoszenia dotyczące liczby członków, które 
przewiduje statut. Czy jest ewentualnie druga kandydatura, poniewaŜ wiceprzewodniczący 
rady nie moŜe być członkiem Komisji Rewizyjnej. Czy z klubu SLD mamy kandydaturę 
drugą, czy potrzebujemy chwilę przerwy? Proponuję 5 minut przerwy.” 

 
Po przerwie Przewodniczący rady wznowił obrady. 
 
 
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS - radny 

p. K. SKOCZYLAS, cytuję: „W imieniu Klubu PiS zamiast kandydatury radnego p. Michała 
Kotlarskiego będzie kandydatura radnego p. Sławomira Lachowicza.” 
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Ponownie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD - radny p. Kamil 
SZADKOWSKI, cytuję: „W związku z zaistniałą sytuacją wycofuję kandydaturę 
wiceprzewodniczącego rady p. Tadeusza Wojdyńskiego. Klub Radnych SLD będzie 
reprezentowała moja osoba.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy propozycję 7 członków, tak jak stanowi Statut. 

Mamy kandydaturę przewodniczącego, nie ma innej. Procedura głosowania przewiduje 
przegłosowanie przez nas cząstkowo całego składu komisji. Za chwilę drugie cząstkowe 
głosowanie nad przewodniczącym komisji i trzecie głosowanie nad projektem uchwały 
w całości. PoniewaŜ mamy wymagany skład proponowany, przewidziany Statutem Miasta 
Konina teraz poddam pod głosowanie taki skład Komisji Rewizyjnej.” 

 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

przyjęła skład Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Następnie Przewodniczący rady powiedział, cytuję: „Jak było słychać, padła jedna 

kandydatura na przewodniczącego komisji p. Sebastiana Góreckiego i teraz jako kolejne 
cząstkowe głosowanie tę kandydaturę poddam teraz pod głosowanie.” 

  
 
Wynikiem głosowania: 22 radnych było „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania 

– Rada Miasta Konina zatwierdziła kandydaturę radnego p. Sebastiana Góreckiego na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
  

Przewodniczący rady, cytuję: „Mamy więc cząstkowe głosowania za sobą. 
Wiceprzewodniczącego komisji jak zawsze i w pozostałych stałych komisjach wybierzemy na 
posiedzeniu komisji. Dzisiaj w projekcie uchwały będzie tylko wybór przewodniczącego. 

Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Poddaję więc pod 
głosowanie cały projekt uchwały.” 

  
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

powołała Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Komisji - p. Sebastian Górecki, 
członkowie: radny p. Karol Skoczylas, radny p. Sławomir Lachowicz, radny p. Sławomir 
Lorek, radny p. Zdzisław Strzech, radna p. ElŜbieta Streker-Dembińska oraz radny p. Kamil 
Szadkowski.  

 
Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 
6. Powołanie stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu 

ich działania (druk nr 6). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „W ten sposób moŜemy przejść do kolejnego punktu 
porządku obrad - powołania stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich 
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działania. Obowiązek w tym zakresie wynika z art. 21 ustęp 1 ustawy o samorządzie 
gminnym.  

Proszę o wyświetlenie projektu uchwały w tej sprawie. Odbyły się w międzyczasie 
konsultacje szefów klubów, które zakończyły się tym, Ŝe zaproponowano krótsze nazwy 
komisji stałych, aŜeby łatwiej było operować w debacie publicznej, a takŜe w porównaniu do 
minionej kadencji połączono dwie komisje w jedną. Mamy w kolejności: Komisję Finansów, 
Komisję Infrastruktury, Komisję Edukacji, Kultury i Sportu i to jest właśnie komisja powstała 
z połączenia dwóch komisji poprzedniej kadencji, następnie Komisja Spraw Społecznych 
oraz Komisja Praworządności. Czy do nazw komisji są uwagi?” 

 
 
Głos zabrał wiceprzewodniczący rady p. Z. CHOJNACKI, cytuję: „Rzeczywiście 

w tych konsultacjach braliśmy udział, oczywiście te skróty mi się podobają, natomiast jeśli 
chodzi o jedną komisję, nie ukrywam, Ŝe szczególną dla mnie, myślę tutaj o Komisji Spraw 
Społecznych, optowałbym i prosiłbym radnych, Ŝeby jednak wrócić do tamtej nazwy, moŜe 
nie całkiem, natomiast chciałbym zdecydowanie, by to pojęcie rodziny w nazwie tej komisji 
się pojawiło, tutaj słyszę Ŝe zdrowia teŜ. Moja propozycja jest następująca, Ŝeby juŜ nie 
przedłuŜać, proponuję, byśmy pozostali przy tej starej nazwie. Ona nie była zbyt 
rozbudowana, natomiast nie ukrywam, Ŝe teŜ chodzi o to, by w tej nazwie zawarty był pewien 
element promujący rodzinę.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „ Tutaj byśmy apelowali o powściągliwość, bo intencją 

naszej konsultacji było Ŝebyśmy ją skracali, choć słyszę po sąsiedzku „zdrowia”, co jest mi 
bardzo bliskie. Mam wątpliwości, poniewaŜ myślę, Ŝe konsultacje miały posłuŜyć temu, Ŝeby 
nam łatwiej było w debacie. Rzeczywiście ta uwaga dotycząca rodziny jest bardzo słuszna, 
o zdrowiu nie zapominamy, zapewniam Państwa o tym, więc to jest jedna propozycja. Czy są 
inne?” 

 
 
Głos zabrał radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Ja nie mam propozycji, jeŜeli 

chodzi o zmianę nazewnictwa komisji, natomiast chciałem się wypowiedzieć co do Komisji 
Spraw Społecznych. Rzeczywiście być moŜe poszerzenie tej nazwy o wyraz „rodziny” jest 
słuszne, natomiast mam wątpliwości co do dodawania kolejnego wyrazu „zdrowia”, gdyŜ 
rada miasta ze zdrowiem, obyśmy wszyscy zdrowi byli, natomiast nie mamy narzędzi do 
tego, Ŝeby w jakikolwiek sposób wpływać na zdrowie.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „śeby rozluźnić atmosferę powiem tak, słuŜę pomocą 

zawsze i wszędzie, nie musimy tego zapisywać.” 
 
 
Głos zabrał wiceprzewodniczący rady, p. M. KOTLARSKI, cytuję: „Tak się składa, Ŝe 

od przyszłego roku Wojewoda Wielkopolski zleci Radzie Miasta utworzenie planu potrzeb 
zdrowotnych, takŜe uwaŜam, Ŝe zaakcentowanie kwestii zdrowia jest bardzo istotne i Ŝeby 
komisja miała wpływ na to.” 

 
 
Ponownie głos zabrał radny p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: „Moim zdaniem nie 

wszystkie zakresy zagadnień, którymi zajmuje się komisja muszą być w nazwie 
wyartykułowane. Wystarczy, Ŝe w zakresie funkcjonowania danych komisji będziemy mieli 
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ten zapis. Myślę, Ŝe jeŜeli ktoś chciałby się dowiedzieć, czym dana komisja się zajmuje 
mamy zakres, mamy opis funkcjonowania tej komisji i to jest wyczerpujące.”  

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „To jest prawda. Ja powiem, poniewaŜ część Państwa 

jest po raz pierwszy, rzeczywiście zakres szczegółowy prac komisji był bardzo szczegółowo 
dopracowany w poprzedniej kadencji. Teraz łącząc te zakresy równieŜ łączymy, więc niczego 
nie brakuje. Jest to nawet wysoko w zapisie tematycznym. Rzeczywiście skracanie nazw 
w debacie nam ułatwia, poniewaŜ mam doświadczenie minionej kadencji gdzie wierzcie i tak 
posługiwaliśmy się skrótem, więc szanując tutaj szczególnie bliską mi dziedzinę, jaką jest 
zdrowie dziękuję Panu Michałowi za zgłoszenie tej propozycji, ale pytanie czy ewentualnie 
byłby łaskaw z tej propozycji się wycofać, bo tak czy inaczej będę musiał formalny wniosek 
poddać pod głosowanie.” 

 
 
Wiceprzewodniczący rady p. M. KOTLARSKI wycofał swoją propozycję, dotyczącą 

wprowadzenia do nazwy komisji słowa „zdrowia”. 
 
 
Kontynuując przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję. Mamy jedno formalne 

zgłoszenie, Ŝeby rozszerzyć nazwę Komisji Spraw Społecznych na Komisja Rodziny i Spraw 
Społecznych i taką propozycję poddam pod głosowanie, bo to zmiana w zapisie treści 
uchwały.” 

 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

zaakceptowała propozycję nazwy Komisja Rodziny i Spraw Społecznych. 
 
 
Przewodniczący rady zapytał, czy radni zgłaszają jakieś pytania w związku zakresem 

tematycznym prac komisji.  
 
 
Do projektu uchwały radni nie mieli innych uwag. Przewodniczący rady projekt 

uchwały oznaczony numerem druku 6 poddał pod głosowanie. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie powołanie stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu ich 
działania. 

 
Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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7. Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina 
(druk nr 7). 

 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do kolejnego punktu porządku obrad, 
a jest nim wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina – zawarty 
w projekcie uchwały druk nr 7. Przypominam, iŜ przewodniczących komisji wybiera Rada, 
zgodnie z § 54 ust. 1 Statutu Miasta Konina.” 
 

Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących stałych 
Komisji Rady. 
 
 

Głos zabrał radny p. W. WANJAS, cytuję: „W imieniu Klubu Platformy 
Obywatelskiej chciałbym zgłosić kandydata na przewodniczącego Komisji Infrastruktury 
radnego p. P. Korytkowskiego.” 

 
Radny p. Piotr Korytkowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury. 
 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – radny 

p. K. SKOCZYLAS, cytuję: „W imieniu Klubu PiS na przewodniczącego Komisji Finansów 
chciałbym zgłosić kandydaturę radnego p. Sebastiana Góreckiego. Na przewodniczącego 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zgłaszam kandydaturę radnego p. Z. Chojnackiego. 
Na przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych zgłaszam swoją kandydaturę – 
radnego p. Karola Skoczylasa.” 

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO p. P. KORYTKOWSKI, cytuję: 

„W imieniu Klubu PO zgłaszam na przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
radnego p. Wiesława Wanjasa, na przewodniczącego Komisji Praworządności zgłaszam 
radnego p. Janusza Zawilskiego.” 

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD p. K. SZADKOWSKI, cytuję: 

„W imieniu radnych Klubu SLD chciałbym zgłosić na przewodniczącego Komisji Finansów 
kandydaturę Pana Tadeusza Wojdyńskiego, na Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu p. ElŜbietę Streker - Dembińską.”  

 
 
Przewodniczący rady cytuję: „Szanowni Państwo, poniewaŜ mamy po dwie 

propozycje dotyczące Komisji Finansów i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a takŜe 
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych będą tu cząstkowe głosowania i tylko pozytywne 
głosy będą, moŜna się wstrzymać od głosu.”  

 
Następnie Przewodniczący rady poddał kolejno pod głosowanie kaŜdego zgłoszonego 

kandydata na przewodniczącego komisji. 
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Komisja Finansów: 
 
Radny Sebastian Górecki otrzymał 10 głosów „za”.  
 
Radny p. Tadeusz Wojdyński otrzymał 13 głosów „za”.  
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina wybrała na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Finansów radnego p. Tadeusza Wojdyńskiego.  
 
 
Komisja Infrastruktury:  
 
Radny p. Piotr Korytkowski otrzymał 18 głosów „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące 

się”. Rada wybrała radnego p. Piotra Korytkowskiego na Przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury.  

 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:  
 
Radny Zenon Chojnacki otrzymał 9 głosów „za”. 
 
Radna ElŜbieta Streker - Dembińska otrzymała 14 głosów „za”.  
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina wybrała na funkcję 

Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radną p. ElŜbietę Streker – Dembińską.  
 
 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych: 
 
Radny p. Karol Skoczylas otrzymał 9 głosów „za”.   
 
Radny p. Wiesław Wanjas otrzymał 14 głosów „za”.   
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina wybrała na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych radnego p. Wiesława Wanjasa.  
 
 
Komisja Praworządności:  
 
Radny p. Janusz Zawilski otrzymał 16 głosów „za”. 7 radnych „wstrzymało się od 

głosowania”. 
 
 
Przewodniczący rady stwierdził, Ŝe Rada Miasta Konina wybrała na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Praworządności radnego p. Janusza Zawilskiego.  
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Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
dotyczący wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina, uzupełniony 
o nazwiska radnych, którzy zostali wybrani w głosowaniach.  

 
 
Wynikiem głosowania: 22 radnych „za” przy 1 „wstrzymującym się” od głosowania – 

Rada Miasta Konina dokonała wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta 
Konina.      

 
 
Uchwała Nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 
8. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina 

(druk nr 8). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, 
w którym dokonamy ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina. Ten 
projekt uchwały zawarty jest w druku nr 8. Ten druk moŜemy uzupełnić o zapis dotyczący 
wyboru przewodniczących. Wyboru wiceprzewodniczących komisji dokonacie Państwo na 
pierwszych posiedzeniach komisji, dzisiaj uzupełnimy tylko składy osobowe.  

Zgodnie z § 55 ust. 2 Statutu Miasta Konina radny powinien być członkiem 
przynajmniej jednej komisji stałej.” 

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr KORYTKOWSKI, 

cytuję: „Klub PO do składu poszczególnych komisji zgłasza następujących członków: do 
Komisji Finansów - radni: p. Kazimierz Lipiński, p. Marek Cieślak, p. Piotr Korytkowski oraz 
p. Janusz Zawilski. Komisja Infrastruktury - radni: p. Kazimierz Lipiński, p. Zdzisław 
Strzech, p. Marek Cieślak. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - radni: p. Wiesław Wanjas 
p. Urszula Maciaszek oraz p. Janusz Zawilski. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych - radni: 
p. Urszula Maciaszek oraz p. Sławomir Lorek. Komisja Praworządności - radny p. Wiesław 
Wanjas.”  

 
 
Radni wyrazili zgodę na członkowstwo w komisjach. 
 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu radnych SLD chciałbym zgłosić kandydatury: 
Komisja Finansów - radny p. Jarosław Sidor. Komisja Infrastruktury - radni: p. Jarosław 
Sidor, p. Tomasz Andrzej Nowak. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - radni: p. Tomasz 
Andrzej Nowak, p. Kamil Szadkowski. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych - radna 
p. ElŜbieta Streker-Dembińska. Komisja Praworządności - radni: p. Jarosław Sidor, p. Kamil 
Szadkowski.” 

 
 
Radni wyrazili zgodę na członkowstwo w komisjach. 
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Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Radny p. Karol SKOCZYLAS, 
cytuję: „W imieniu Klubu PiS chcę zgłosić do Komisji Finansów - radnych: p. Sebastiana 
Góreckiego, p. Sławomira Lachowicza, p. Marka Waszkowiaka. Komisja Infrastruktury - 
radni: p. Jan Majdziński, p. Sławomir Lachowicz, p. Sebastian Górecki. Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu - radni: p. Zenon Chojnacki, p. Krystian Majewski, p. Anna Kurzawa. 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych - radni: p. Karol Skoczylas, p. Zenon Chojnacki, 
p. Michał Kotlarski, p. Krystian Majewski. Komisja Praworządności - radni: p. Michał 
Kotlarski, Sebastian Górecki.” 

 
 
Radni wyrazili zgodę na członkowstwo w komisjach. 
 
 
Przewodniczący rady poprosił o dopisanie do projektów uchwały przewodniczących, 

którzy zostali wcześniej wybrani, tj.: 
 
 
– Komisja Finansów: Przewodniczący - WOJDYŃSKI Tadeusz, członkowie: 

CIEŚLAK Marek, GÓRECKI Sebastian, KORYTKOWSKI Piotr, LACHOWICZ Sławomir, 
LIPIŃSKI Kazimierz, SIDOR Jarosław, WASZKOWIAK Marek, ZAWILSKI Janusz. 

 
 
– Komisja Infrastruktury: Przewodniczący - KORYTKOWSKI Piotr, członkowie: 

CIEŚLAK Marek, GÓRECKI Sebastian, LACHOWICZ Sławomir, LIPIŃSKI Kazimierz, 
MAJDZIŃSKI Jan, NOWAK Tomasz Andrzej, SIDOR Jarosław, STRZECH Zdzisław. 

 
 
– Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Przewodnicząca - STREKER – DEMBIŃSKA 

ElŜbieta, członkowie: CHOJNACKI Zenon, KURZAWA Anna, MACIASZEK Urszula, 
MAJEWSKI Krystian, NOWAK Tomasz Andrzej, SZADKOWSKI Kamil, WANJAS 
Wiesław, ZAWILSKI Janusz. 

 
 
– Komisja Praworządności: Przewodniczący - ZAWILSKI Janusz, członkowie: 

GÓRECKI Sebastian, KOTLARSKI Michał, SIDOR Jarosław, SZADKOWSKI Kamil, 
WANJAS Wiesław.  

 
 
– Komisja Rodziny i Spraw Społecznych: Przewodniczący - WANJAS Wiesław, 

członkowie: CHOJNACKI Zenon, KOTLARSKI Michał, LOREK Sławomir, MACIASZEK 
Urszula, MAJEWSKI Krystian, SKOCZYLAS Karol, STREKER-DEMBIŃSKA ElŜbieta. 

 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

składów osobowych sta łych komisji Rady Miasta Konina. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina. 

 
Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9. Powołanie Komisji Statutowej (druk nr 9). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad, w którym powołamy Komisję Statutową, która jest komisją doraźną. Proszę kluby 
radnych o zgłaszanie kandydatów do prac w komisji.” 

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr KORYTKOWSKI, 

cytuję: „W imieniu Klubu PO do składu Komisji Statutowej zgłaszam radnych p. Sławomira 
Lorka oraz p. Wiesława Steinke.” 

 
 
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 
 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „Do prac w Komisji Statutowej zgłaszam kandydaturę radnego 
p. Tomasza Andrzeja Nowaka.” 

 
 
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 
 
 
Głos zabrał radny p. M. WASZKOWIAK, cytuję: „W imieniu Klubu PiS zgłaszam 

radnego p. Karola Skoczylasa, jako członka Komisji Statutowej.” 
 
 
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 
 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS p. Karol SKOCZYLAS, cytuję: 

„W imieniu Klubu PiS na członka komisji zgłaszam radnego p. Zenona Chojnackiego.” 
 
 
Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 
 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Statutowej. 
 
 
Jednomyślnym głosowaniem: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina zaakceptowała 

skład Komisji Statutowej w osobach: p. LOREK Sławomir, p. STEINKE Wiesław, 
p. NOWAK Tomasz Andrzej, p. SKOCZYLAS Karol, p. CHOJNACKI Zenon.  

 
 
Następnie przewodniczący rady poprosił o zgłoszenie kandydatury na 

przewodniczącego Komisji Statutowej. 
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Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil SZADKOWSKI, 
cytuję: „Zgłaszam kandydaturę radnej p. ElŜbiety Streker – Dembińskiej na przewodniczącą 
Komisji Statutowej.” 

 
 
Przewodniczący rady poinformował, Ŝe w przegłosowanym składzie osobowym 

komisji nie ma radnej p. ElŜbiety Streker-Dembińskiej. Ze składu, który został wybrany 
trzeba wybrać przewodniczącego komisji. 

 
 
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „W takim razie zgłaszam kandydaturę na przewodniczącego 
w osobie radnego p. Tomasza Andrzeja Nowaka.”  

 
 
Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej. 
 
 
Nie było innych zgłoszeń. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę 

radnego p. Tomasza Andrzeja Nowaka na przewodniczącego Komisji Statutowej. 
 
 
W wyniku głosowania: 22 radnych było „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania 

– Rada Miasta Konina zaakceptowała radnego p. Tomasza Andrzeja Nowaka do pełnienia 
funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący 

powołania Komisji Statutowej. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

powołała Komisję Statutową. 
 
Uchwała Nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
                    
 
11. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 10). 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „MoŜemy przejść do kolejnego punktu, w którym mamy 
do powołania Komisję Inwentaryzacyjną, która jest równieŜ komisją doraźną. Informuję 
Państwa, iŜ w VI kadencji Rady działała Komisja Inwentaryzacyjna licząca 3 radnych, w tym: 
przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący i członek komisji. My sami moŜemy ustalić 
ilościowy skład tej komisji, a więc jeśli będzie chętnych więcej bardzo proszę.  

 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO p. Piotr KORYTKOWSKI, cytuję 

„W imieniu Klubu Radnych PO do składu Komisji Inwentaryzacyjnej zgłaszam Pana radnego 
Zdzisława Strzecha.” 
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Radny p. Z. Strzech wyraził zgodę na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „Do prac w Komisji Inwentaryzacyjnej zgłaszam kandydaturę 
radnego Tadeusza Wojdyńskiego.” 

 
Radny p. T. Wojdyński nie wyraził zgody na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Kontynuując Przewodniczący Klubu Radnych SLD p. Kamil SZADKOWSKI, cytuję: 

„W takim razie zgłaszam kandydaturę radnego p. Jarosława Sidora.” 
 
Radny p. J. Sidor nie wyraził zgody na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „W takim razie zgłaszam swoją kandydaturę do pracy w Komisji 
Inwentaryzacyjnej.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję: Rzeczywiście łatwiej jest, kiedy odbywamy pewne 

wewnętrzne konsultacje.” 
 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – radny p. Karol SKOCZYLAS, 

cytuję: „W imieniu Klubu Radnych PiS zgłaszam kandydaturę radnego p. Krystiana 
Majewskiego.” 

 
 
Przewodniczący rady, cytuję „Tym samym próg minimalny osiągnęliśmy, mamy troje 

kandydatów, ale jeśli ktoś miałby ochotę, chociaŜ widzę duŜą powściągliwość. Myślę, Ŝe ten 
skład minimalny moŜemy zachować.” 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina ustaliła 

3-osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Przewodniczący rady poprosił o wskazanie kandydatury na przewodniczącego 

Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO p. Piotr KORYTKOWSKI, cytuję: 

„Chwila wyczekiwania była dość długa, w związku z tym, Ŝe inne Kluby nie chciały podać 
kandydata na przewodniczącego Klub Radnych PO na przewodniczącego Komisji 
Inwentaryzacyjnej zgłasza Pana radnego Zdzisława Strzecha.” 
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Radny p. Z. Strzech wyraził zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji 
Inwentaryzacyjnej.  

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Zdzisława 

Strzecha do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
W jednomyślnym głosowaniu: 23 radnych „za” – Rada Miasta Konina zaakceptowała 

radnego p. Zdzisława Strzecha do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
Inwentaryzacyjnej. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 10, uzupełniony w § 1 o skład doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej 
w osobach: Przewodniczący – radny p. Zdzisław Strzech, członkowie – radny p. Krystian 
Majewski i radny p. Kamil Szadkowski. 

  
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 23 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

powołała Komisję Inwentaryzacyjną. 
 

Uchwała Nr 10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
12. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „22 grudnia o godz. 15.00 odbędzie się nasze coroczne 
samorządowe spotkanie opłatkowe. 

W związku z tym, Ŝe na pewno będą jeszcze materiały sesyjne do przyjęcia przez radę 
miasta zwołamy o godz. 13.30 w sali posiedzeń komisji kolejną sesję, aŜeby rozpatrzyć 
ewentualne projekty uchwał, które powinniśmy jeszcze do końca roku przyjąć. 

Odebrali Państwo juŜ komputery. Za pomocą aplikacji FileZilla będą Państwo mogli 
pobrać projekt uchwały budŜetowej. To jest bardzo waŜna sprawa, poniewaŜ planowana jest 
sesja budŜetowa na 21 stycznia, a więc przedostatnia środa. Ja od razu Państwu pracującym 
zapowiem, Ŝe w tamtej kadencji pracowaliśmy w ten sposób, Ŝe najczęściej sesje Rady 
<miasta Konina są zwoływane tak, Ŝeby Państwo mogli zaplanować swoje zajęcia zawodowe 
na ostatnią środę miesiąca.  

PoniewaŜ budŜet jest bardzo waŜną sprawą, nie chcemy zwlekać dłuŜej, niŜ jest to 
konieczne, a więc propozycja prezydenta jest taka, Ŝeby tę sesję odbyć 21 stycznia a więc 
w przed ostatnią środę miesiąca i procedować będziemy od rana, od godz. 9. 

W związku z tym, Ŝe mamy trochę czasu do tej sesji budŜetowej moŜe być sytuacja 
taka, Ŝe Państwo w składzie komisji stałych mogą się spotkać nawet po nowym roku, aŜeby 
rozpatrzyć projekt budŜetu. Rozumiem, Ŝe nowi radni potrzebują więcej czasu, Ŝeby się z nim 
zapoznać. Jest to niezbędna procedura, którą musimy wykonać zanim będziemy procedowali 
nad budŜetem, tzn., komisje na swoim posiedzeniu formułują wnioski do budŜetu. Radni juŜ 
wykonali ten obowiązek. Mają na niego czas do 25 września i potem procedują nad projektem 
budŜetu komisji rady miasta i przedkładają wnioski komisji do prezydenta.  
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Szanowni Państwo, zwłaszcza dotyczy to nowych radnych potrzeba jest dostarczenia 
zdjęć Państwa do Biura Rady, poniewaŜ otrzymują Państwo legitymację radnego, która 
upowaŜnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. 

W związku z tym, Ŝe Państwo radni obejmując mandat poprzez ślubowanie stali się 
funkcjonariuszem publicznym radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych oraz o zobowiązaniu radnego do zwolnienia od pracy 
zawodowej w celu umoŜliwiania mu brania udziału w pracy organu. Chciałbym Ŝeby to 
wybrzmiało. Często gęsto w debacie publicznej pojawia się sformułowanie, Ŝe radny dostaje 
diety za swoje posiedzenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś zadałby sobie trud i spojrzał do 
piśmiennictwa to się dowie, Ŝe dieta radnego jest rekompensatą utraconych przez niego 
dochodów. Niektórzy potocznie mówią, Ŝe jest to forma zarobkowania. Jest to duŜe 
uproszczenie bym powiedział. Państwo radni, którzy pracują na czas posiedzeń naszych 
muszą wziąć urlop bezpłatny, a więc stąd ta nazwa, o której powiedziałem – jest to 
rekompensata utraconych dochodów. Jeśli ktoś Państwu będzie zarzucał proszę prostować, 
bo według mnie zbyt utarło się w debacie publicznej niesłusznie i niesprawiedliwie pogląd, 
czym jest dieta radnego.” 

Przewodniczący rady p. Wiesław STEINKE poinformował, iŜ porządek obrad II Sesji 
Rady Miasta Konina został wyczerpany. 
 Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął II Sesję Rady Miasta 
Konina. 

 

 

OBRADOM  PRZEWODNICZYŁ  
 
Przewodniczący  Rady  Miasta   Konina 

 
       /Wiesław  S T E I N K E /  
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Biuro Rady Miasta Konina. 
 

 

 


