
 
 
BR.0002.2.10.2017 

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2017 
 

z obrad XXXIX SESJI RADY MIASTA KONINA, 
 

która odbyła się 24 lipca 2017 roku 
 

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

 
 

Sesja trwała od godz. 13.00 do godz. 13.25. 
 

W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, Prezydent Miasta Konina Józef 
NOWICKI, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sebastian ŁUKASZEWSKI, Skarbnik 
Miasta Irena BARANOWSKA, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy 
i prezesi podległych jednostek organizacyjnych miasta i spółek miejskich, komendanci służb 
miejskich oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 

Otwarcia XXXIX 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. 

 
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania 

uchwał. 
 

Radni nieobecni: Zenon CHOJNACKI, Sebastian GÓRECKI, Urszula MACIASZEK, 
Krystian MAJEWSKI, Karol SKOCZYLAS, Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA, Marek 
WASZKOWIAK.  
 

Na sekretarza obrad sesji przewodniczący rady wyznaczył radną Annę KURZAWĘ. 
 
Przewodniczący rady, cytuję: „W dniu 17 lipca 2017 roku wpłynął wniosek 

Prezydenta Miasta Konina o zwołanie sesji w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie 
gminnym. W zawiadomieniu o zwołaniu dzisiejszej sesji został przekazany Państwu radnym 
wniosek Prezydenta Miasta Konina o zwołanie sesji oraz porządek obrad wraz z materiałami. 
Nie odbyły się posiedzenia komisji, w związku z czym wszystkie materiały będą omawiane 
na sesji. Porządek obrad wraz z materiałami Państwo radni dostali. Czy Państwo radni mają 
jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Nie trzeba go przegłosowywać, jest on 
ustalony już wcześniej w trybie nadzwyczajnym.” 

 
 Wobec powyższego przewodniczący rady stwierdził, że realizowany będzie 

następujący porządek obrad:     
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 565);  
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020 (druk 

nr 566). 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin 

(druk nr 567). 
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany:  

a) Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
(druk nr 568); 

b) Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 569). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek 
funkcjonujących na terenie miasta Konina (druk nr 563).  

6. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 
 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok (druk nr 565), 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 
2017-2020 (druk nr 566). 

  
Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 

uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok, druk 565 oraz zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017 – 2020, druk nr 566. Tutaj 
również są autopoprawki, które będzie prezentowała Pani skarbnik Irena Baranowska. 
Z upoważnienia Pana prezydenta udzielę głosu Pani skarbnik.”  

 
Głos zabrała skarbnik Miasta Konina Irena BARANOWSKA, cytuję: „Autopoprawka 

Nr II Prezydenta Miasta Konina do druku nr 565 zmiany w budżecie miasta Konina na 2017 
rok. 
 Budżet gminy: 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000 zł, w dz.600 – Transport i łączność 
w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem 
konińskim, kolskim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim. 

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł, w dz.600 – Transport i łączność 
w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Miastem Konin a powiatem 
konińskim, kolskim i słupeckim w zakresie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim. 
 

Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina do druku nr 566 zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej miasta Konina na lata 2017-2020. 
W załączniku nr 2: wydatki bieżące: dodaje się przedsięwzięcie realizowane przez Urząd 
Miejski w Koninie pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach 
słupeckim, konińskim i kolskim”. 
Okres realizacji 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 370.000,00 zł. Limit wydatków 
w 2017 roku 150.000,00 zł, w 2018 roku 220.000,00 zł.” 
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Przewodniczący rady otworzył dyskusję nad projektami uchwał. 
 

Głos zabrał radny Marek CIEŚLAK, cytuję: „Ja chciałbym zabrać głos w sprawie 
autopoprawki i wyrazić, w imieniu własnym jak i mieszkańców podziękowania Panie 
prezydencie, że na reakcję społeczeństwa ulicy Ślesińskiej jak pochylił się Pan ponownie nad 
tym zadaniem i po przeanalizowaniu wróciliśmy do tego tematu ponownie. Szanowni 
Państwo nie jest to bezpodstawne, otóż ekrany przy ulicy Ślesińskiej są bardzo niezbędne 
w tym miejscu, ponieważ wykonano w ramach dokumentacji między innymi analizę 
natężenia hałasu w tym miejscu. I co się okazało? Poziom ten jest przekroczony w tym 
miejscu. Jak również wykonano analizę ruchu na DK25 w ciągu ulicy Ślesińskiej. Co się 
okazało? Ruch w tej okolicy mamy naprawdę bardzo duży, przekraczający na dobę 25 tys. 
aut. Trudno było zrozumieć mieszkańcom, że chcieliśmy z tego elementu modernizacyjnego 
ulicy zrezygnować, bo jak można wytłumaczyć ten fakt mieszkającym 8 metrów od granicy 
ulicy, w blokach, latem, gdzie nie można zamknąć okien i wysłuchiwać ciągłego hałasu 
przejeżdżających aut. Dlatego jeszcze raz Panie prezydencie dziękuję, że wracamy do tematu, 
będzie nowy przetarg. Mam nadzieję, że będzie on rozstrzygnięty pozytywnie i budowa nie 
tylko, bo ten temat to jest nie tylko modernizacja ulicy Ślesińskiej, ale ciąg dalszy 
modernizacji ulicy Przemysłowej w kierunku centrum miasta. To zadanie jest niezmiernie 
ważne, między innymi też mamy dofinansowanie w tym temacie. Jeszcze raz dziękuję Panie 
prezydencie.”  

 
Głos zabrał radny Zdzisław STRZECH, cytuję: Nie mam uwag do zmian w budżecie. 

Jedynie chcę prosić Pana prezydenta, żeby przy kolejnych zmianach w budżecie, jeżeli 
udałoby się pozyskać Panu prezydentowi tak jak teraz niemalże 600 tys. zł, a chodzi 
o 100 tys. zł dla mieszkańców ulicy Piaskowej, proszą o wykonanie oświetlenia. Jest gotowy 
projekt na budowę tej ulicy i są mieszkańcy świadomi, że wybudować się nie da, ze względu 
na duże inwestycje jakie przyszło nam pod koniec tej kadencji realizować. I proszę mieć 
w pamięci Panie prezydencie wykonanie oświetlenia. Ja już argumentowałem przy innych 
okazjach, przy innych spotkaniach, że przy przebudowie skrzyżowania Europejska-Kolska 
będzie bardzo duże natężenie ruchu na ulicy Leszczynowej, Piaskowej i Kamiennej, 
w związku z tym by mogli się poruszać bezpiecznie piesi proszę przy najbliższej okazji 
uwzględnić prośbę tych mieszkańców o wybudowanie oświetlenia ulicznego.”  

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Szanowni Państwo przypominam, że jest to sesja 

nadzwyczajna, nie ma punktu wnioski i zapytania. A więc Szanowni Państwo trzymajmy się 
tematu, więc nie zachęcam Państwa, żebyście ponawiali dyskusję w tym punkcie w sprawach 
innych osiedli.”  

 
Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Jak najbardziej popieram tutaj wniosek 

kolegi radnego Marka Cieślaka i cieszę się, że temat ekranów przy ulicy Ślesińskiej wrócił. 
Kolega Marek Cieślak mówił o natężeniu ruchu na ulicy Ślesińskiej, ale również na ulicy 
Przemysłowej. I w związku z tymi ekranami Panie prezydencie, ja chciałbym wnioskować już 
dziś, ja wnioskuje już od 6 lat o jeden temat w Niesłuszu, ciężko będzie wybudować ekrany 
akustyczne, jest to praktycznie niemożliwe technicznie. Ale wnioskuję od wielu lat o krótki 
odcinek od ulicy Gospodarczej do ulicy Brunatnej, na wysokości Malińca, gdzie są 
zabudowania na długości 600 m, aby pomyśleć, aby znaleźć pieniądze na wykonanie w trybie 
remontu odcinka drogi na długości 600 metrów Chciałbym nawet, jeżeli by była taka 
możliwość, wnioskować o zwołanie sesji wyjazdowej Panie przewodniczący 
np. w Niesłuszu.” 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Komisji wyjazdowej, bo sesji to raczej nie.”  
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Kontynuując radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Ale wtedy wszyscy radni by mieli 
pojęcie o czym mówię, jak wielkie natężenie jest na ulicy Przemysłowej, szczególnie 
w Niesłuszu i w Malińcu. Na pewno mniejszy jest już na ulicy Ślesińskiej z uwagi na to, 
że większość mieszkańców dojeżdża właśnie do Pątnowa, do Fugo jeszcze istniejącego, do 
tych zakładów pracy. Tutaj jedynie natężenie wzrasta w okresie letnim. Apeluję Panie 
prezydencie już dziś o zapewnienie środków finansowych na ten odcinek, o którym mówię, 
konkretnie w Malińcu. 

 A druga rzecz, chciałbym podziękować, bo wreszcie wieloletnia walka Pani dyrektor 
Katarzyny Rzymkowskiej została zwieńczona sukcesem, iż w WPF-ie mamy zapisane środki 
na budowę sali gimnastycznej, sportowo-rehabilitacyjnej przy Ośrodku szkolno-
wychowawczym im. Janusza Korczaka. Za to chciałbym również podziękować. Dziękuję.”  
 

Głos zabrał radny Witold NOWAK, cytuję: „Ja jedno mam pytanie, chciałem zapytać 
co zmieniło się w porozumieniu transportowym, że ta zmiana się pojawiła, dotycząca kwoty 
jaką zabezpieczamy?”  
 

Odpowiadając z-ca prezydenta Sebastian ŁUKASZEWSKI powiedział, cytuję: 
„To jest doprecyzowanie tylko dlatego, że kwota nie była uściślona, bo też nie była znana. 
W piątek spotkaliśmy się ze starostami, uściślili śmy jakie kwoty będą przekazywane, więc 
muszą się one pojawić w WPF-ie. Jest to zmiana spowodowana tym, że takie były ustalenia 
przy podpisywaniu porozumienia transportowego w lutym tego roku.”   
 

Radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosowania. 
 
DRUK Nr  565  
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 16 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok. 
 

Uchwała Nr 536 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

  
DRUK Nr  566 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 16 radnych „za”- Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2017-
2020. 

 
Uchwała Nr 537 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto 

Konin (druk nr 567). 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez miasto Konin, druk nr 567. Po raz kolejny 
procedujemy ten projekt uchwały w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2017 roku, który orzekł nieważność Uchwały Nr 505 Rady 
Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto 
Konin - ze względu na istotne naruszenie prawa. Udzielam głosu osobie upoważnionej, 
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w celu omówienia tej zmiany, która spowodowała ponowne procedowanie tego projektu 
uchwały.” 

  
Głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna 

KWAŚNIEWSKA, cytuję: „Nadzór wojewody, już uchwała była opublikowana, stwierdził, 
że nie powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i wejść w życie po 14 dniach, lecz od daty podjęcia. Stąd jest inna wersja § 5, czyli od dnia 
podjęcia, jak Państwo radni ją przyjmą.”    
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Za zgodą prezydenta mamy to właśnie w formie 
poprawki. Przed głosowaniem chciałbym poinformować, że radca prawny wnosi o dopisanie 
§ 4 do projektu uchwały w treści: „Traci moc Uchwała Nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 
31 maja 2017 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin.” 
  

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania. 
  
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 16 radnych „za”- Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin.  
 
Uchwała Nr 538 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Informacja dodatkowa, że automatycznie traci moc 

uchwała wcześniej podjęta przez Radę Miasta Konina.”   
 

 
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany:  

a) Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 568); 

b) Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - 
Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych (druk nr 569). 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad dotyczy podjęcia 
uchwał w sprawie zmiany: Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, druk nr 568 oraz Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych, druk nr 569. Panią kierownik Wydziału Oświaty 
zapraszam do mikrofonu. Przedstawi nam kulisy tych zmian, one wynikają między innymi 
z naboru, który został przeprowadzony.”  

 
Głos zabrała kierownik Wydziału Oświaty Urszula MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ, 

cytuję: „Musimy znów pochylić się nad projektem sieci, który został uchwalony 27 marca 
tego roku. Okazuje się, że przekształcając Gimnazjum nr 3 niestety nie udało się dokonać 
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naboru. Miało z tej szkoły powstać VII LO. 10 czerwca, kiedy dokonywaliśmy symulacji 
okazało się, że nie ma chętnych. Dyrektor Gimnazjum nr 3 Pani Alicja Frankowska spotkała 
się ze swoją radą pedagogiczną i w wyniku rozmów ustalono, że zwrócą się do prezydenta 
z prośbą o ponowne przyjrzenie się tej szkole, z prośbą o włączenie do Szkoły Podstawowej 
nr 9. I przychylając się do prośby i dyrekcji, i rady pedagogicznej, dzisiejszy właśnie projekt 
uchwały dotyczy włączenia Gimnazjum nr 3 w strukturę Szkoły Podstawowej nr 9, co za tym 
idzie, musimy wykreślić VII LO z sieci szkół ponadgimnazjalnych, stąd drugi projekt 
uchwały.”  

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Dziękuję za wyjaśnienie. Państwo wiecie z jakiego 

powodu musimy uchwałę procedować po raz kolejny, ponieważ życie weryfikuje nasze 
plany, nabór wyszedł jak wyszedł i trzeba procedować te możliwości jakie mamy do tego co 
jest aktualnie związane z sytuacją oświatową.”  

 
Głos zabrał radny Jarosław SIDOR, cytuję: „Takie stwierdzenie, temat sieci szkół był 

bardzo długo przygotowywany przez kierownictwo Urzędu Miejskiego i stwierdzenie jest 
takie, że w sumie rację miał radny Tomasz Nowak, który nie był za tym i najbardziej 
krytykował powstanie tego liceum. Przypomnę, że uchwała ta przeszła głosami 18 - „za” przy 
5 „wstrzymujących się”, my w dniu dzisiejszym będziemy można powiedzieć likwidować to 
liceum. Uważam, że mamy za dużo szkół licealnych i powinno być bardziej wszystko 
skupione, a nie rozdrobnione tylko dlatego, że są takie zapatrywania polityczne.”  

 
Przewodniczący rady, cytuję: „Myślę, że jak zwykle prawda tkwi po środku. Myślę, że 

zupełnie coś innego leżało u podstaw tego, ażeby taką szansę stworzyć, mówiliśmy o szkole 
dwujęzycznej. Ja bym przyglądał się raczej temu, że niestety „podniesienie poprzeczki” nieco 
wyżej powoduje, że automatycznie nie ma chętnych. Ja ubolewam nad tym, bo ja do takiego 
liceum sam bym się chętnie zapisał. Ubolewam, że tak nie jest w naszym mieści. To świadczy 
o tym, że tak do końca z tymi językami to chyba nie jest dobrze. Jeśli młodzież mówi, że chce 
się posługiwać, chce być naprawdę obywatelem europejskim, obywatelem świata, no to nie 
lepiej jak właśnie w ten sposób, kiedy mówi się w tym języku na co dzień. Nie ma lepszej 
szkoły od nauki języka tak jak mówienie w tym języku non stop. Tak się właśnie odbywają 
kursy języków rzadkich, że osoby się tam zapisują, odbywają tam te kursy weekendowo 
i w tym obiekcie gdzie to jest, wszystkie media są w tym języku, nie ma szans, żeby 
cokolwiek po polsku obejrzeć. Życie zweryfikowało to, ja ubolewam nad tym, jak to się 
skończyło dobrze, że mamy rozwiązanie alternatywne. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób 
spojrzeli, że to nie jest kwestia jakiś innych interesów, tylko naprawdę, że młodzież jednak 
niekoniecznie tą poprzeczkę chce sobie podnosić.”                
 

Radni nie mieli innych uwag. Przystąpiono do głosownia. 
 
 
DRUK Nr  568  
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 16 radnych „za”- Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.  
 

Uchwała Nr 539 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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DRUK Nr  569 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 16 radnych „za”- Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. 

 
Uchwała Nr 540 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
ogólnodostępnych aptek funkcjonujących na terenie miasta Konina (druk 
nr 563). 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek funkcjonujących na 
terenie miasta Konina, druk nr 563. Ten materiał Państwo radni otrzymali, znacie Państwo 
jego treść łącznie z załącznikami. Do tego druku jest autopoprawka, zapisuje się 
w uzasadnieniu „projekt uchwały został przesłany do Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej, gdzie uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej”, to się w treści uzasadnienia powinno znaleźć. Przy okazji mogą Państwo się 
zapoznać. To jest często wiedza, która bardzo przydatna jest mieszkańcom każdego miasta 
i również naszego, myślę, że warto by to podać do publicznej wiadomości. Sami Państwo 
zauważacie, że coraz więcej aptek wydłuża godziny pracy. Chociaż nie są niektóre 
całodobowe, to okazuje się, że pracują do 21.00. To jest oczywiście sytuacja rynku, rynek 
wymusza. Ja przypomnę, że prawo aptekarskie powoduje, że obecnie nie otworzy nowej 
apteki nikt inny poza magistrem farmacji. Ci, którzy do tej pory na rynku funkcjonują, mogą 
być z wykształcenia zupełnie kim innym i do momentu wejścia w życie ustawy działało, 
zachowuje status quo, czyli w sumie prawo nie działa wstecz. Czyli ci, którzy działali działają 
nadal, natomiast niestety nie można już sobie otworzyć nowej apteki bez odpowiedniego 
wykształcenia, to jest dużo trudniejsze w tym momencie. To jest uchwała techniczna, 
ponieważ nakłada na organ samorządu terytorialnego obowiązek ustawa, by zatwierdzić 
i podać do publicznej wiadomości te informacje o godzinach pracy aptek w mieście.”  

 
Radni nie mieli uwag do projektu uchwały. Przystąpiono do głosowania.   

   
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 16 radnych „za”- Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek funkcjonujących 
na terenie miasta Konina. 

 
 
Uchwała Nr 541 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Konina. 
 

Przewodniczący rady, cytuję: „Ja przypomnę o zapowiadanej sesji na 30 sierpnia. Ona 
głównie wiąże się z tematami oświaty. Oczywiście jeśli będą inne potrzebne, to też będą 
wprowadzone. Godzina sesji będzie zależała od tego ile materiałów będzie do uchwalenia.”  
 

Przewodniczący rady poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, stąd też 
zamknął XXXIX Sesję Rady Miasta Konina, dziękując wszystkim za udział w obradach. 

 
 

     Obradom przewodniczył  
                   
                    Przewodniczący Rady Miasta Konina 
 

           
           Wiesław S T E I N K E  
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowało: 
Biuro Rady Miasta Konina 
 

 


