
BR.0002.2.6.2017 

 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2017 

 

z obrad XXXV SESJI RADY MIASTA KONINA, 

 

która odbyła się 20 kwietnia 2017 roku 

 

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

 

 

Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 13.30. 

 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Józef 

NOWICKI, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina: Sławomir  LOREK oraz Sebastian 

ŁUKASZEWSKI, Sekretarz Miasta Marek ZAWIDZKI, Z-ca Skarbnika Miasta Kazimierz 

LEBIODA, kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi podległych 

jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów.  

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

 
Otwarcia XXXV Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) - dokonał 

Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny WIESŁAW STEINKE.  

 

Powitał wszystkich uczestniczących w sesji.  

 

Poinformował, że sesja zwołana jest na wniosek Prezydenta.  

 

Dalej stwierdził, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum do 

podejmowania uchwał. 

Nieobecni byli radni: Sławomir Lachowicz, Kazimierz Lipiński, Krystian Majewski, 

Tomasz Andrzej Nowak, Karol Skoczylas. 

 

Na sekretarza obrad sesji Przewodniczący Rady wyznaczył radnego Marka Cieślaka.   

 

Radny wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas obrad. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji przesłał 

radnym wniosek Prezydenta Miasta Konina o zwołanie sesji, ustalony porządek obrad wraz 

z materiałami.  

 Przypomniał, że Rada może wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu, z tym że dodatkowo wymagana jest 

zgoda wnioskodawcy – o czym stanowi zapis artykułu 20 ustęp 1a i ust. 4 ustawy o samorządzie 

gminnym. 
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 Przewodniczący rady zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do porządku obrad. 

 Do porządku obrad radni nie mieli uwag. 

 Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 470 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 

2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o zmianę granic Miasta Konina (druk nr 513). 

3. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Konina. 

 

 

 Dalej Przewodniczący Rady Wiesław Steinke powiedział, cytuję: „Za chwilę udzielę 

głosu Panu Prezydentowi, ale nie mogę się oprzeć temu, ażby powiedzieć Państwu jak to dzień 

dzisiaj. Dzisiaj jest 20 kwietnia, co wszyscy wiemy, ale jest to dzień szczególny, ponieważ 

100 lat temu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miasta Konina, wybranej po raz pierwszy, 

pochodzącej z wyboru. Można powiedzieć, że mamy dziś wigilię uroczystości, którą będziemy 

obchodzić na sesji roboczej w środę. Tam będzie wystąpienie historyczne Pana Piotra 

Rybczyńskiego z Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie. Nie chcę zdradzać 

wszystkiego, będziemy też świętować drugą rocznicę, tzn. przebudowy i remontu Ratusza, a to 

się wiąże również z oddaniem do pracy Rady Miasta właśnie sali posiedzeń, która znajduje się 

na piętrze. 

Wszystko zakończymy uroczystym otwarciem wystawy oryginalnych dokumentów 

w Archiwum Miejskim. Te dokumenty będą również dostępne dla mieszkańców Konina, warto 

będzie przy tej okazji 100. rocznicy się z nimi zapoznać. Ja już je widziałem i do tej chwili 

mam ciarki na plecach, a naprawdę dokumenty są rzeczywiście takie, jakie powstały 100 lat 

temu. Więc można powiedzieć, że mamy okazję przeżywać historię, która działa się naprawdę 

w naszym mieście 100 lat temu.  

 To jest tak tytułem wstępu do tej sesji nadzwyczajnej, którą jak już powiedziałem 

zwołałem na wniosek Pana Prezydenta, któremu teraz oddam głos.”  

 

 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 470 Rady Miasta Konina 

z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic 

Miasta Konina (druk nr 513). 

 

 

 Prezydent Miasta Konina Józef NOWICKI powiedział, cytuję: „Bardzo dziękuję, Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado. Chwila jest bardzo znamienna, ale to przypadek zrządził, że na 

dziś poprosiłem o zwołanie sesji Rady Miasta. Powodem jest przekazane nam przez nadzór 

Wojewody, pisemne zwrócenie uwagi na to, byśmy uzupełnili dokumenty, które zostały 

złożone w sprawie zmiany granic między miastem Konin a gminą Stare Miasto i powiatem 

ziemskim konińskim. Konkretnie chodzi o to, żeby w uchwale, która została podjęta wcześniej 

na sesji, w Uchwale Nr 470 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku doprecyzować 

i żeby wyraźnie zostało sformułowane, że, tak jak w treści Uchwały o przeprowadzaniu 
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konsultacji z mieszkańcami Konina - opiniuje się pozytywnie zmianę granic miasta Konina 

polegającą na włączeniu do terytorium miasta Konina części obszaru gminy Stare Miasto oraz 

wyłączenia części obszaru miasta Konina i włączenia do terytorium gminy Stare Miasto.  

 Wysoka Rado, obok tego oczekiwania sformułowanego przez nadzór Pana Wojewody, 

zostały również wskazane, by gmina Stare Miasto uzupełniła przedłożone dokumenty związane 

z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, w których nie były podane liczby 

mieszkańców w danym obwodzie uprawnionych do ewentualnego wyrażenia swojej opinii. 

Po porozumieniu z wójtem gminy Stare Miasto ten dokument został uzupełniony, dane zostały 

nam przedłożone i jeśli Wysoka Rada, o co proszę, uchwali to uzupełnienie do wcześniej 

podjętej uchwały, to jutro nasz Geodeta Miejski, Pani Anna Górny pojedzie do Urzędu 

Wojewódzkiego i te dwa dokumenty uzupełniające przedstawi w tej sprawie. Panie 

Przewodniczący, dziękuję bardzo.”  

 

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE, cytuję: „Jeszcze tutaj poproszę Pana 

Sekretarza Miasta do mikrofonu, który z upoważnienia Pana Prezydenta objaśni nam potrzebę 

autopoprawki. Spotykamy się dziś właśnie na wniosek też po części Pana Wojewody, bo nie 

można przekazać dalej dokumentów bez stosownych zapisów, które musimy w naszej uchwale 

umieścić.” 

 

 

 Głos zabrał Marek ZAWIDZKI Sekretarz Miasta, cytuję: „Panie Przewodniczący, Panie 

Prezydencie, proszę Państwa.  Ja lepiej nie uzasadnię jak Pan Prezydent projektu uchwały, ale 

chcę z upoważnienia Prezydenta jeszcze małą korektę dokonać. Mianowicie trochę przez 

nieuwagę wpisaliśmy wykonywującego uchwałę Pana Prezydenta Miasta Konina, a tego typu 

uchwały, które są specyficznymi, jest to jedna z nielicznych gdzie właściwie są spory kto 

powinien ją wykonać, ale wszędzie się mówi, że to Rada zawsze występuje z wnioskiem do 

MSWiA za pośrednictwem wojewody o zmianę granic. W związku z tym, że Pan Wojewoda 

zakwestionował zapisy poprzedniej uchwały, a raczej brak zapisu kto wykonuje, czyli przyjął 

jakby, że cała Rada, albo przepraszam Pan Przewodniczący jako podpisujący dokumenty i treść 

wniosku, to proponujemy usunąć ten zapis, żeby było tak jak poprzednio. Tak również wynika 

to nam z analizy internetowych dokumentów innych gmin, w większości taki się stosuje lub 

Przewodniczący Rady, w nielicznych także jest Prezydent. Także dla ostrożności wydaje się to 

jest najlepsze.  

 Jeszcze jedno Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, w uzasadnieniu także byśmy 

prosili, aby podpisał to uzasadnienie Pan Przewodniczący Rady Miasta Konina. To wszystko, 

dziękuję bardzo.”  

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE powiedział, cytuję: „Czyli Panie 

Prezydencie przyjmujemy to wszystko jako autopoprawki Prezydenta, żeby już wszystko nam 

się zgadzało, Państwo już się zapoznali z tymi zmianami. Jak widzicie, nawet do ostatniej 

chwili te zmiany muszą być wprowadzone, aby dokument był prawomocny.  

 Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos?  

 Uchwała jest uchwałą techniczną, można powiedzieć, a że czas nagli, to trzeba było 

jeszcze raz się spotkać przed sesją roboczą, za co, za przybycie Państwu Radnym jeszcze raz 

dziękuję.  

 Nie ma uwag, więc przejdźmy do głosowania”. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały druk nr 513. 
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 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 18 radnych „za” - Rada podjęła uchwałę 

zmieniającą Uchwałę Nr 470 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic 

Miasta Konina. 

 

 Uchwała Nr 487 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

  

3. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta Konina. 

 

 Przewodniczący Rady Wiesław STEINKE poinformował, iż porządek obrad XXXV 

Sesji Rady Miasta Konina został wyczerpany. 

 Następnie dziękując wszystkim za udział w obradach, zamknął XXXV Sesję Rady 

Miasta Konina. 

 

 

                                             Obradom przewodniczył  

  

      Przewodniczący Rady Miasta Konina 

 

   

  Wiesław S T E I N K E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowało  

Biuro Rady Miasta  

 

 


