
P R O T O K Ó Ł   Nr  II/2010 
 

z obrad  II  SESJI  RADY  MIASTA  KONINA, 
 

która  odbyła  się  w  dniu  14   g r u d n i a  2010 roku 
 

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

 
 
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 10.50. 
 
 W sesji uczestniczyli: radni Rady Miasta Konina, pełniący obowiązki Prezydenta 
Miasta – p. Kazimierz PAŁASZ oraz Prezydent elekt – p. Józef NOWICKI, Zastępcy 
Prezydenta Miasta: p. Andrzej SYBIS oraz p. Tadeusz TYLAK, Przewodnicząca Miejskiej 
Komisji Wyborczej – Pani Alina Stępień – Milukow, Sekretarz Miasta – p. Marek 
ZAWIDZKI, Skarbik Miasta p. Irena BARANOWSKA, Rzecznik prasowy UM, kierownicy 
UM, dyrektorzy i prezesi podległych zakładów, członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Koninie oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 
 
 Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik do niniejszego 
protokółu. 
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 
 
          Otwarcia II Sesji Rady Miasta Konina na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - dokonał 
Przewodniczący Rady Miasta Konina - radny p. Wiesław STEINKE. 
 

Przewodniczący Rady powitał wszystkich biorących udział w obradach. 
 
Stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 20 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 radnego Pana Mateusza CIEŚLAKA. 
 

 
Radny p. Mateusz Cieślak wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji podczas dzisiejszych 

obrad. 
 

 
Dalej Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w zawiadomieniu o zwołaniu sesji 

przekazał radnym ustalony porządek obrad wraz z materiałami. 
 

Przypomniał, iŜ Rada moŜe wprowadzić zmiany w ustalonym porządku obrad – 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu – o czym stanowi zapis artykułu 20 
ustęp 1a ustawy o samorządzie gminnym. 
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Zapytał, czy radni mają uwagi do przedłoŜonego porządku obrad. 
 
Radni nie mieli uwag, wobec powyŜszego stwierdził, Ŝe realizowany będzie 

następujący: 
 
porządek obrad:  
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnych (druki nr 8, 9 i 10). 
3. Wręczenie nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Konina zaświadczenia o wyborze. 
4. ZłoŜenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Konina. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta 

Konina (druk nr 11). 
6. Powołanie Komisji Rewizyjnej (druk nr 12). 
7. Powołanie stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu ich działania (druk 

nr  13). 
8. Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina (druk nr 14). 
9. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina (druk nr 15). 
10. Powołanie Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych (druk nr 16). 
11. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 17). 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację 

inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeŜnych w Koninie – Bulwar 
Nadwarciański” (druk nr 18). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego 2010 (druk nr 19). 

14. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad. 
 
 
2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnych (druk nr 8, 9 i 10). 
 
 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
poinformował, Ŝe dotyczy on podjęcia uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatów 
radnych: Pana Józefa NOWICKIEGO, radnej Pani Urszuli MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ 
oraz radnej Pani Małgorzaty WASZAK. 

Poinformował, iŜ w przypadku radnego Pana Józefa Nowickiego – mandat radnego 
wygasa wskutek wyboru na Prezydenta Miasta, co wynika z zapisu artykułu 190 ustęp 1 
punkt 2b – Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

Dalej powiedział, Ŝe na podstawie art. 190 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zrzekła się 
mandatu Radna Pani Urszula Miłosz-Michalkiewicz, natomiast radna Pani Małgorzata 
Waszak złoŜyła rezygnację z mandatu w związku z wyborem na stanowisko Wicestarosty 
Konińskiego. Wygaśnięcie mandatów radnych, zgodnie z artykułem 190 ustęp 2 – ordynacji – 
stwierdza Rada w drodze uchwał. 

 
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ projekty uchwał w powyŜszych sprawach radni 

otrzymali, zostały ona oznaczone numerami druków 8, 9 i 10. Dodał, Ŝe kaŜdy projekt 
uchwały przegłosowany zostanie odrębnie. 



 3

Następnie poddał kolejno pod głosowanie projekty uchwał: 
 
 
Druk nr 8.  
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 18 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego – Pana Józefa NOWICKIEGO. 
 

Uchwała Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Druk nr  9.  
 
     

W głosowaniu: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę stwierdzającą 
wygaśnięcie mandatu radnej – Pani Urszuli MIŁOSZ-MICHALKIEWICZ. 
 
  Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Druk  nr  10. 
 
 

W wyniku głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła uchwałę 
stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnej – Pani Małgorzaty WASZAK. 
 

Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

 
3. 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 na Prezydenta Miasta Konina. 

 
 
Dalej powiedziała: „Gratuluję Panu Prezydentowi zwycięstwa wyborczego, Ŝyczę 

wytrwałości w realizacji programu wyborczego, a takŜe, Ŝeby jego sukcesy przekroczyły 
najśmielsze oczekiwania wyborców.” 

 
 

Przewodniczący Rady podziękował Pani Alinie STĘPIEŃ – MILUKOW za wręczenie 
zaświadczenia. 
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4. 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 
ślubowania. 
 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie, a Prezydenta 
o podejście do mikrofonu i powtarzanie za nim roty ślubowania. 
 
 

ROTA    ŚLUBOWANIA  
 
 

„ 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”. 
 

 
 

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

Następnie poprosił Pana Kazimierza PAŁASZA pełniącego obowiązki Prezydenta 
Miasta Konina o wręczenie - Panu Józefowi NOWICKIEMU Prezydentowi Miasta Konina 
insygnium władzy samorządowej. 
 

 
Po przekazaniu insygnium władzy Przewodniczący Rady, radni, kierownicy Urzędu 

Miejskiego oraz zaproszeni goście wręczyli Prezydentowi Miasta Konina – Panu Józefowi 
Nowickiemu kwiaty oraz złoŜyli gratulacje. 

 
 

Przewodniczący Rady poprosił Prezydenta Miasta Konina o zabranie głosu. 
 

Prezydent Miasta Konina – p. Józef NOWICKI powiedział, cytuję: „Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Przychodzi mi jako trzeciemu 
w dwudziestoletniej historii odrodzonego samorządu w naszym mieście przyjąć z woli 
wyborców urząd Prezydenta Miasta Konina. Jestem wielce wzruszony ceremonią ślubowania 
i faktem zaprzysięŜenia na ten urząd. Zaszczyt to dla mnie wielki, ale takŜe świadomość 
ogromu obowiązków i powinności wobec naszych mieszkańców. Mam niezłomną wolę 
i determinację, by sprostać tym wyzwaniom, bowiem pracę Prezydenta traktuję jako słuŜbę na 
rzecz naszej wspólnoty samorządowej. 

Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Mieszkańcy naszego miasta obdarzyli nas 
zaufaniem powierzając pełnienie mandatów z wyboru. Proszę Pana Przewodniczącego 
i wszystkich Państwa radnych o przyjęcie moich szczerych, serdecznych gratulacji z tej 
okazji. Wspólnie otrzymaliśmy powołanie do wypełnienia samorządowej misji. WyraŜam 
przekonanie, Ŝe nie będziemy szczędzić intelektu, dobrej woli, chęci wspólnego działania, ale 
takŜe co do tego, Ŝe w naszych sercach będzie wiele ciepła i wraŜliwości na sprawy ludzi, 
którzy nas do tych godności wynieśli. Rzetelność i sumienność, uczciwość i prawość, 
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to przymioty, których wzajemnie powinniśmy od siebie oczekiwać. Taką postawę 
i przywiązanie do tych wartości dziś Państwu deklaruję.  

Mamy wiele do zrobienia, nie wolno nam marnować czasu na harce polityczne, czy 
jałowe spory. Mieszkańcy naszego miasta oczekują od nas sprawnego, rozumnego 
i konsekwentnego działania. Ludzie potrzebują pracy, potrzebują mieszkań, mają wiele 
innych niespełnionych nadziei. Istotne zmiany na rynku pracy w naszym mieście mogą 
dokonać się poprzez duŜe inwestycje, ale takŜe wspieranie naszych rodzimych, lokalnych 
firm, zaś spójny program budowy mieszkań socjalnych, komunalnych, czy w ramach TBS, 
to szansa dla setek rodzin czekających na przysłowiowy „dach nad głową”.  

Mamy w naszym mieście ludzi sukcesów w biznesie, sporcie, kulturze, nauce, 
polityce, ludzi zasobnych w róŜnych grupach zawodowych, ale mamy takŜe sferę biedy, 
a nawet ubóstwa. Są ludzie, którzy często nie ze swojej winy Ŝyją w biedzie, mają poczucie 
poraŜki, poniŜenia, czy krzywdy, o nich powinniśmy pamiętać nie tylko od święta, czy innej 
szczególnej okazji. Liczę na współpracę z Wysoką Radą, na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi w niesieniu pomocy tym właśnie ludziom. W naszym mieście do usunięcie 
jest jeszcze mnóstwo barier ograniczających aktywność osób niepełnosprawnych. Jest to 
kilkutysięczna grupa mieszkańców, to ogromny potencjał intelektualny i społeczny. 

Narastającym problemem naszego miasta jest migracja uzdolnionej młodzieŜy do 
innych miast. Niewiele udało się zrobić, aby ten proces zatrzymać, tak więc naszym zadaniem 
wspólnym będzie umoŜliwi ć młodym ludziom, mieszkańcom naszego miasta wszechstronny 
rozwój wykorzystując nowoczesne technologie, oferując im miejsca pracy. 

Przed nami wiele pracy, dlatego nie mamy czasu do stracenia. Jeszcze dziś powołam 
moich zastępców, z którymi opracuję szczegółowy program działania na najbliŜsze lata. 
Wspólnie zorganizujemy pracę Urzędu w taki sposób, aby była ona jak najbardziej 
efektywna, a przychodzący ze swoimi sprawami mieszkańcy mieli poczucie, Ŝe Urząd jest dla 
nich, a nie oni dla Urzędu. 

Pozwólcie Państwo, Ŝe w tym miejscu złoŜę podziękowanie Panu Prezydentowi 
Kazimierzowi Pałaszowi i jego zespołowi. Trudno w kilku zdaniach zawrzeć choćby cząstkę 
dorobku jego szesnastoletniej prezydentury, powiem więc tylko dziękujemy Ci Panie 
Prezydencie. śyczymy Tobie powodzenia w pełnieniu nowej misji w Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, liczymy na Pana. 

Pozwólcie Państwo, Ŝe szczególne słowa skieruję takŜe do Pana Przewodniczącego 
Wiesława Steinke. Jesteśmy tymi, którzy najdłuŜej zmagali się w kampanii wyborczej w tych 
wyborach samorządowych. Tak naprawdę Wiesław poznałem Ciebie dopiero podczas tej 
kampanii. Dziś wiem na co nas stać. Powiem tak, jeśli obaj będziemy działać w porozumieniu 
i zaufaniu wzajemnym, to moŜemy przenosić góry, uczyńmy to, Konin tego potrzebuje. 

Proszę Państwa jak teraz się wsłuchamy, juŜ szczęku oręŜa bojowego nie słychać, 
opadł kurz bitewny, kampanijny, zresztą skutecznie przykrył go śnieg i oczywiście my 
męŜczyźni, a takŜe Panie, które stanęły do tej walki, liczyliśmy się z tym, Ŝe będą moŜe 
siniaki, Ŝe będziemy trochę poobijani, tu w Koninie wyszliśmy z podniesionym czołem 
wzajemnie szanując siebie. 

Ja chciałbym w tym momencie prosić Ciebie Wiesław, Ŝebyś na ręce Twojej 
małŜonki, bo one, nasze rodziny przeŜywają najbardziej, przekazał ode mnie pozdrowienia 
i skromną wiązankę kwiatów.” 

 
 
Przewodniczący Rady powiedział: „Bardzo dziękuję za te słowa. Szanowni Państwo 

sporo emocji, bardzo pozytywnych emocji, myślę, Ŝe to waŜny moment, te deklaracje są 
bardzo waŜne.  

Parę słów i ode mnie, myślę, Ŝe to jest coś, co jest bardzo waŜne, jest istotą naszej 
pracy w samorządzie, nie wyobraŜam sobie, Ŝeby było inaczej, Ŝeby organ wykonawczy – 
Pan Prezydent i jego Zastępcy nie współdziałali z Radą. Wszyscy posiadamy mandat wyboru 
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od mieszkańców i chcemy go jak najlepiej realizować, i na pewno te słowa, które znalazły się 
w wystąpieniu Pana Prezydenta napawają optymizmem i nadzieją na jeszcze lepszą 
przyszłość, o którą musimy wszyscy, jak tu siedzimy na tej sali się zatroszczyć. Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję za te słowa.” 
 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Prezydenta o zajęcie miejsca przy stole 
wspólnie z radnymi i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
 
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Prezydenta Miasta Konina (druk nr 11). 
 

 
W kolejnym punkcie porządku obrad była do podjęcia uchwała w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina. Przewodniczący Rady przypomniał, 
iŜ projekt uchwały oznaczony numerem druku 11 radni otrzymali. 

 
Dalej powiedział, cytuję: „Jak Państwo wiecie do tej pory jeszcze nie mamy 

ukonstytuowanych komisji Rady Miasta, a więc dyskusję jaka będzie przeprowadzimy na 
sesji. Pozwólcie Państwo, Ŝe przybliŜę Państwu projekt uchwały, nad którym będziemy 
dyskutować i głosować. 

Propozycja, jaka moŜemy przedłoŜyć w tym punkcie porządku obrad wynika 
z rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 roku, który przewiduje 4 składniki tego 
wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz 
wysługę lat. 

Po spotkaniu z udziałem Wiceprzewodniczących Rady chcę zaproponować 
poszczególne składniki tego wynagrodzenia, które złoŜą się na wynagrodzenie ostateczne 
brutto. Propozycją jest do dyskusji w pozycji - wynagrodzenie zasadnicze, w ramach 
rozporządzenia moŜliwa jest kwota od 4.800 zł do 6.200 zł – propozycją jest kwota 6.200 zł. 
W pozycji drugiej – dodatek funkcyjny proponujemy stawkę maksymalną 2.100 zł. W pozycji 
trzeciej – dodatek specjalny liczony jest sumarycznie od kwoty wynagrodzenia zasadniczego 
wraz z dodatkiem funkcyjnym procentem od 20% do 40%, tu jest propozycja kwotowa 
3.000 zł. Ostatni pozycja składowa tego wynagrodzenia byłaby stawką wysługi lat 
maksymalną 20% od wynagrodzenia zasadniczego – 1.240 zł, co daje kwotę sumaryczną 
12.540 zł. 

To jest propozycja ustalona na posiedzeniu Przewodniczącego wraz z zastępcami, 
w jakiś sposób wstępnie konsultowana w klubach, jest propozycją, którą artykułuje 
Przewodniczący Rady. 

Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w sprawie tej 
propozycji. Mamy w czterech składowych tego wynagrodzenia trzy pozycje maksymalne, 
natomiast co waŜne, dodatek specjalny jest zaproponowany w kwocie niŜszej niŜ był, wynosił 
3.120 zł, proponowany jest o 120 zł niŜszy, a więc kwotą okrągłą 3.000 zł, w pozostałych 
trzech pozycjach mamy kwotę maksymalną. Zapytam jeszcze, trwają konsultacje jak sądzę od 
strony legislacyjnej, Pana radcę prawnego zapytam, czy kwota proponowana w pozycji 
trzeciej, a więc dodatku specjalnego jest zgodna z przewidzianą w rozporządzeniu, które 
przewiduje od 20% do 40%. Mieści się, więc myślę, Ŝe jest tylko kwestią techniczną 
wyliczenie odsetka, jaki stanowi ta kwota, to nie będzie problemem, natomiast w projekcie 
uchwały, co waŜne szanowni Państwo, posługujemy się kwotami. To jest bardzo waŜne, 
równieŜ w uchwałach wcześniej podjętych w pozycji nazywającej składnik wynagrodzenia 
mamy podane w jaki sposób jest wyliczane, natomiast istotą rzeczy tej uchwały są kwoty 
nominalne i te są podane w projekcie uchwały.” 
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Nie było zgłoszeń do dyskusji. Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 11 wraz z zaproponowanymi składnikami wynagrodzenia poddał pod 
głosowanie. 
 
 

Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina. 

 
Uchwała Nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 
6. Powołanie Komisji Rewizyjnej (druk nr 12). 
 
 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
powiedział, iŜ w materiałach na sesję radni otrzymali projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej – druk nr 12.  

Art. 18a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi o powołaniu przez Radę 
Komisji Rewizyjnej, a takŜe określa ogólne zasady jej działania.  

Przewodniczący Rady przypomniał równieŜ, Ŝe szczegółowe zasady działania komisji 
są zawarte w Statucie Miasta Konina – Rozdział IV - Zasady i tryb działania Komisji 
Rewizyjnej. 
 Poinformował, Ŝe Komisja Rewizyjna jest jedyną komisją wymienioną z nazwy przez 
ustawodawcę. W skład Komisji wchodzą radni, przedstawiciele klubów z wyjątkiem 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, o czym stanowi art. 18a ustęp 2 ustawy 
o samorządzie gminnym  
 Dalej Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe § 58 Statutu Miasta Konina stwierdza, 
Ŝe Komisja Rewizyjna działa w składzie siedmiu radnych, w tym Przewodniczący 
i Wiceprzewodniczący Komisji. Przypomniał równieŜ zapis § 54 ust. 1 i 2 Statutu Miasta 
Konina, które brzmią następująco: ust. 1 - Przewodniczących  Komisji  wybiera  Rada. Ust. 2 
- Komisje wybierają spośród członków komisji Wiceprzewodniczących Komisji. 
 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w trakcie której prosił 
o zgłaszanie radnych na członków Komisji Rewizyjnej. 

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

cytuję: „Chcę zgłosić następujące osoby do Komisji Rewizyjnej. Jako Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej proponujemy Pana Janusza Zawilskiego, dalszy skład ze strony 
Platformy Obywatelskiej to: p. ElŜbieta Siudaj-Pogodska oraz p. Urszula Maciaszek.” 

 
 
Jako następny głos zabrał radny p. Dariusz WILCZEWSKI, cytuję: „W imieniu 

Konińskiego Klubu Samorządowego zgłaszam swoją osobę z racji tego, Ŝe tego wymaga 
procedura – Dariusz Wilczewski – kandydat.” 

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

SZADKOWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej chciałbym 
zgłosić kandydaturę p. Ramony Kozłowskiej oraz moją osobę – Kamil Szadkowski.” 
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Z kolei głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady 
p. Zenon CHOJNACKI, cytuję: „W imieniu Klubu PiS pragnę zgłosić do pracy w tej Komisji 
Pana radnego Ryszarda Białkowskiego.” 
 
 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał kandydatów, czy wyraŜają zgodę na pracę 
w Komisji Rewizyjnej. 

 
 
Radni: p. Janusz Zawilski, p. ElŜbieta Siudaj-Pogodska, p. Urszula Maciaszek, 

p. Dariusz Wilczewski, p. Ramona Kozłowska, p. Kamil Szadkowski oraz p. Ryszard 
Białkowski wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

 
 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w dalszej kolejności procedura przewiduje 
przegłosowanie przez Radę kaŜdej z kandydatur osobno. Następnie w kolejności zgłoszeń 
poddał pod głosowanie kandydatów.  

 
 
Radny p. Janusz Zawilski uzyskał 20 głosów „za”. 
 
Radna p. ElŜbieta Siudaj-Pogodska uzyskała 20 głosów „za”. 
 
Radna p. Urszula Maciaszek uzyskała 20 głosów „za”. 
 
Radny p. Dariusz Wilczewski uzyskał 20 głosów „za”. 
 
Radna p. Ramona Kozłowska uzyskała 20 głosów „za”. 
 
Radny p. Kamil Szadkowski uzyskał 20 głosów „za”. 
 
Radny p. Ryszard Białkowski uzyskał 20 głosów „za”. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, iŜ na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej zgłoszona została kandydatura p. radnego Janusza Zawilskiego. 
 

 
Radny p. Janusz Zawilski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 
 
Innych zgłoszeń nie było, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady powyŜszą 

kandydaturę poddał pod głosowanie. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

zatwierdziła kandydaturę radnego p. Janusza Zawilskiego na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
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Z kolei Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe Komisja, w ustalonym składzie 
osobowym wraz z wybranym Przewodniczącym – wybierze spośród członków komisji – 
wiceprzewodniczącego, wobec powyŜszego ogłosił 5 minut przerwy w obradach. 
 

 
Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Janusz ZAWILSKI zgłosił radnego p. Kamila 

Szadkowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Radny p. Kamil Szadkowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 12 uzupełniony o skład osobowy Komisji. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

powołała Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący Komisji – radny p. Janusz 
ZAWILSKI, Wiceprzewodniczący – radny p. Kamil SZADKOWSKI, członkowie: radny 
p. Ryszard BIAŁKOWSKI, radna p. Ramona KOZŁOWSKA, radna p. Urszula 
MACIASZEK, radna p. ElŜbieta SIUDAJ-POGODSKA oraz radny p. Dariusz 
WILCZEWSKI.  

 
Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 

7. Powołanie stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenie przedmiotu 
ich działania (druk nr 13). 

 
 

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dotyczy 
on powołania stałych komisji Rady Miasta Konina i ustalenia przedmiotu ich działania. 
Przypomniał, iŜ obowiązek w tym zakresie wynika z art. 21 ustęp 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. Dodał, Ŝe projekt uchwały – druk nr 13 radni otrzymali i zawiera on propozycje co 
do ilości stałych komisji rady, ich nazw oraz przedmiotu działania. 

Dalej powiedział, cytuję: „Otwieram dyskusję i na wstępie tej dyskusji tytułem 
przybliŜę pewne ustalenia, które juŜ były przedmiotem pracy w klubach, więc konsultacji 
dotyczącej ilości komisji oraz propozycji ich nazw. Jak Państwo mogą się zorientować 
porównując propozycje znajdujące się w projekcie uchwały ze stanem minionej kadencji, 
propozycja dotyczy zwiększenia ilości komisji stałych o jedną, jak moŜna się domyślić, 
rozbijamy działającą w ubiegłej kadencji Komisję Oświaty, Kultury i Sportu na dwie komisje: 
Komisję Edukacji i Kultury oraz Komisję Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw 
MłodzieŜy. To jest propozycją będąca przedmiotem ustaleń pomiędzy klubami.” 
 
    Następnie otworzył dyskusję na temat nazw komisji oraz zakresu ich działania. 
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Radni nie mieli uwag, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 13 poddał pod głosowanie. 

 
 
 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 
uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady i ustalenia przedmiotu ich działania. 
 

Uchwała Nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 

8. Wybór Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Konina 
(druk nr 14). 

 
 

Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, 
Ŝe przewodniczącego komisji wybiera Rada, zgodnie z § 54 ust. 1 Statutu Miasta Konina. 
Przypomniał, iŜ projekt uchwały – druk nr 14 radni otrzymali 
 

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

Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr KORYTKOWSKI, 
cytuję: „Klub Platformy Obywatelskiej zgłasza kandydaturę na Przewodniczącego Komisji 
Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Pana Kazimierza Lipińskiego, 
na Przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury Panią ElŜbietę Siudaj-Pogodską.” 

 
Radny p. Kazimierz Lipiński wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. 
 
Radna p. ElŜbieta Siudaj-Pogodska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji 

Przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury. 
 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej chciałbym zgłosić na 
Przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej kandydaturę Pana Tadeusza 
Wojdyńskiego, na Przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz 
Spraw MłodzieŜy Pana Tadeusza Pigułę, na Przewodniczącego Komisji Praworządności 
i Porządku Publicznego moją osobę – Kamil Szadkowski.” 

 
Radny p. Tadeusz Wojdyński wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej. 
 
Radny p. Tadeusz Piguła wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw MłodzieŜy. 
 
Radny p. Kamil Szadkowski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. 
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Z kolei głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady 
p. Zenon CHOJNACKI, cytuję: „W imieniu Klubu PiS chciałbym zgłosić na Przewodniczącą 
Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Panią Zofię Itman.” 

 
Radna p. Zofia Itman wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji 

Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie kaŜdego zgłoszonego 

kandydata na przewodniczącego komisji. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

wybrała na Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina – radnych: Pana 
Tadeusza Wojdyńskiego na Przewodniczącego Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej, 
Pana Kazimierza Lipińskiego na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Miejskiej, 
Rozwoju i Współpracy Zagranicznej, Panią ElŜbietę Siudaj-Pogodską na Przewodniczącą 
Komisji Edukacji i Kultury, Pana Tadeusza Pigułę na Przewodniczącego Komisji Kultury 
Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw MłodzieŜy, Pana Kamila Szadkowskiego na 
Przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, Panią Zofię Itman na 
Przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał uzupełniony projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 14 pod głosowanie. 
 
 
W wyniku jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Konina. 
 
Uchwała Nr 10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
 

9. Ustalenie składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Konina 
(druk nr 15). 

 
 

Następny punkt porządku obrad dotyczył ustalenia składów osobowych stałych 
komisji Rady Miasta Konina. Przewodniczący Rady powiedział, iŜ projekt uchwały – druk 
nr 15 radni otrzymali i moŜna go juŜ uzupełnić o nazwiska przewodniczących komisji, 
których wybrała Rada w poprzednim punkcie porządku obrad. 

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków poszczególnych komisji 
stałych w kolejności zapisanej w projekcie uchwały, a więc w pierwszej kolejności do pracy 
w Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej. Dodał, Ŝe projekt uchwały będzie uzupełniany 
na bieŜąco i przypomniał, Ŝe o ile w Komisji Rewizyjnej jest ściśle określona liczba członków 
Komisji, to w tych komisjach stałych takiej liczby nie ma. 

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

cytuję: „W imieniu Klubu PO do składu Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej zgłaszam 
następujących radnych: p. Janusza Zawilskiego, p. Mateusza Cieślaka oraz p. Marka Cieślaka. 
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Do Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej: p. Zdzisława 
Strzecha, p. Piotra Korytkowskiego, p. Marka Cieślaka i p. Mateusza Cieślaka. Do Komisji 
Edukacji i Kultury zgłaszam p. Urszulę Maciaszek oraz p. Marcina Sypniewskiego. 
Do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw MłodzieŜy: p. Marcina 
Sypniewskiego, p. Urszulę Maciaszek oraz p. Kazimierza Lipińskiego. Do Komisji Rodziny, 
Zdrowia i Spraw Społecznych p. Urszulę Maciaszek. Do Komisji Praworządności i Porządku 
Publicznego: p. Marcina Sypniewskiego oraz p. Kazimierza Lipińskiego.” 

 
 
Z kolei głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady 

p. Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Pragnę zgłosić osoby do poszczególnych komisji. 
Do Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej p. Zofię Itman. 
Do Komisji Edukacji i Kultury: p. Ryszarda Białkowskiego p. Zenona Chojnackiego oraz 
p. Zofię Itman. Do Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej p. Ryszarda Białkowskiego. 
Do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw MłodzieŜy p. Ryszard 
Białkowski. Do Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych: p. Ryszarda Białkowskiego 
oraz p. Zenona Chojnackiego. Do Komisji Praworządności i Porządku Publicznego: p. Zofię 
Itman oraz p. Ryszarda Białkowskiego. 

Oczywiście czekamy jeszcze na deklarację osoby, która przyjdzie do naszego Klubu, 
ale ona juŜ indywidualnie podejmie decyzję w stosownym momencie.” 

 
 
Przewodniczący Rady powiedział: „Taka procedura jest, mandaty osób obejmujących 

inne funkcje wygasają i wtedy na miejsce wchodzący radni mogą zadeklarować pracę 
w poszczególnych komisjach stałych.” 

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

SZADKOWSKI, cytuję: „Ja na początku tez chciałem zaznaczyć, Ŝe Klub SLD jest o dwa 
mandaty do tyłu, więc skład komisji się zmieni, zostaną zaprzysięŜeni nowi radni. Na chwilę 
obecną Klub SLD chciałby zgłosić do prac w komisjach radnych: Komisji Edukacji i Kultury: 
p. Ramonę Kozłowską, p. Zbigniewa Winczewskiego oraz p. Kamila Szadkowskiego. 
Do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw MłodzieŜy: p. Kamila 
Szadkowskiego oraz p. Ramonę Kozłowską. Do Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw 
Społecznych p. Ramonę Kozłowską. Do Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju 
i Współpracy Zagranicznej p. Zbigniewa Winczewskiego.  

 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe w dalszej kolejności będzie poddawał pod 

głosowanie skład osobowy poszczególnych komisji. 
 
 
 Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina 
zaakceptowała niŜej wymienione składy komisji: 

Komisji Finansów i Gospodarki Miejskiej: Przewodniczący - WOJDYŃSKI Tadeusz, 
członkowie:  p. ZAWILSKI Janusz, p. CIEŚLAK Marek, p. CIEŚLAK Mateusz, 
p. BIAŁKOWSKI Ryszard. 

 
 
Komisji Infrastruktury Miejskiej, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej: 

Przewodniczący – p. LIPIŃSKI Kazimierz, członkowie: p. STRZECH Zdzisław, 
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p. KORYTKOWSKI Piotr, p. CIEŚLAK Marek, p. CIEŚLAK Mateusz, p. ITMAN Zofia, 
p. WINCZEWSKI Zbigniew. 

 
 
Komisji Edukacji i Kultury: Przewodnicząca – p. SIUDAJ-POGODSKA ElŜbieta, 

członkowie:  p. MACIASZEK Urszula, p. SYPNIEWSKI Marcin, p. BIAŁKOWSKI 
Ryszard, p. ITMAN Zofia, p. KOZŁOWSKA Ramona, p. WINCZEWSKI Zbigniew, 
p. SZADKOWSKI Kamil, p. CHOJNACKI Zenon. 

 
 
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw MłodzieŜy: Przewodniczący 

- PIGUŁA Tadeusz, członkowie: p. SYPNIEWSKI Marcin, p. MACIASZEK Urszula, 
p. LIPIŃSKI Kazimierz, p. BIAŁKOWSKI Ryszard, p. SZADKOWSKI Kamil, 
p. KOZŁOWSKA Ramona. 

 
 
Komisji Praworządności i Porządku Publicznego: Przewodniczący – 

p. SZADKOWSKI Kamil, członkowie: p. SYPNIEWSKI Marcin, p. LIPIŃSKI Kazimierz, 
p. ITMAN Zofia, p. BIAŁKOWSKI Ryszard. 

 
 
Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych: Przewodnicząca – p. ITMAN Zofia,   

członkowie: p. MACIASZEK Urszula, p. BIAŁKOWSKI Ryszard, p. CHOJNACKI Zenon, 
p. KOZŁOWSKA Ramona. 
 
 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony 
numerem druku 15 uzupełniony o składy osobowe stałych 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 11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
Przewodniczący Rady prosił, aby na pierwszych posiedzeniach komisji wybrać 

spośród członków wiceprzewodniczących poszczególnych komisji. 
 

 
 
10.  Powołanie Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych 

(druk nr 16). 
 
 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu obrad Przewodniczący Rady 
poinformował, iŜ dotyczy on powołania Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw 
Radnych – jako komisji doraźnej. Przypomniał, Ŝe projekt uchwały oznaczony numerem 
druku 16 radni otrzymali oraz, Ŝe w poprzedniej kadencji Rady komisja działała w składzie 
5 – osobowym.  

Ponadto przypomniał, iŜ zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 – przewodniczącego komisji 
wybiera rada, a komisja wybiera spośród członków komisji, wiceprzewodniczącego komisji. 
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Dalej Przewodniczący Rady poprosił radnych o wypowiedzi co do składu liczbowego 

komisji, który po zatwierdzeniu zapisany zostanie w § 1 projektu uchwały. 
 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr KORYTKOWSKI, 

cytuję: „Klub PO proponuje zachowanie składu osobowego w wysokości 5 osób.” 
 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. Kamil 

SZADKOWSKI, cytuję: „Przychylam się, Ŝeby był to skład 5-osobowy.” 
 
 
Z kolei głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady 

p. Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Z naszej strony równieŜ jest zgoda na to, by Komisja 
pracowała w składzie 5-osobowym.” 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie radnych do pracy w komisji, 

czyli ustalenia jej składu osobowego.  
 
 
Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr KORYTKOWSKI, 

cytuję: „Do składu Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych zgłaszam 
następujące osoby: Piotr Korytkowski i tutaj proponuję jako Przewodniczącego swoją osobę 
i druga osoba – Pan Przewodniczący Rady Wiesław Steinke.” 

 
Radny p. Piotr Korytkowski oraz Przewodniczący Rady p. Wiesław Steinke wyrazili 

zgodę na pracę w Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych. 
 
 
Z kolei głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady 

p. Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Do pracy w Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw 
Radnych zgłaszam radną p. Zofię Itman.” 

 
Radna p. Zofia Itman wyraziła zgodę na pracę w Komisji Statutowej, Regulaminowej 

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

SZADKOWSKI, cytuję: „W imieniu Klubu SLD chciałbym zgłosić kandydatury p. Tadeusza 
Wojdyńskiego i p. Zbigniewa Winczewskiego.” 

 
Wiceprzewodniczący Rady: p. Tadeusz Wojdyński oraz p. Zbigniew Winczewski 

wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych. 
 
 
Jako pierwsze Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany              

5- osobowy skład Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych. 
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Jednomyślnym głosowaniem: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina ustaliła             
5-osobowy skład Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji 

Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych.  
 
 
Wynikiem głosowania: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina zaakceptowała skład 

Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych w osobach: p. Piotr Korytkowski, 
p. Wiesław Steinke, p. Zofia Itman, p. Tadeusz Wojdyński oraz p. Zbigniew Winczewski. 

 
 
Z kolei Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę p. Piotra 

Korytkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej, Regulaminowej 
i Spraw Radnych. 

 
 
W wyniku głosowania: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina zaakceptowała 

radnego p. Piotra Korytkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 16, uzupełniony w § 1 o nazwiska radnych, tj.: p. Piotr Korytkowski, 
p.  Wiesław Steinke, p. Zofia Itman, p. Tadeusz Wojdyński oraz p. Zbigniew Winczewski; 
w § 2 Przewodniczący Komisji – p. Piotr Korytkowski, 

 
  
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

powołała Komisję Statutową, Regulaminową i Spraw Radnych. 
 
 
Uchwała Nr 12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
                    

 
11. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej (druk nr 17). 
 
 

Realizując następny punkt Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe dotyczy on powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej – jako komisji doraźnej. Przypomniał, iŜ projekt uchwały 
oznaczony numerem druku 17 radni otrzymali. 
 

Następnie poinformował radnych, Ŝe w V kadencji Rady działała Komisja 
Inwentaryzacyjna licząca 5 radnych, w tym: przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący 
i 3 członków. 

Przypomniał, iŜ zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Konina - przewodniczącego 
komisji wybiera rada, a komisja wybiera spośród członków komisji, wiceprzewodniczącego 
komisji. 
 

Następnie poprosił radnych o wypowiedzi, co do składu liczbowego komisji. 
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Głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr KORYTKOWSKI, 
cytuję: „Proponujemy zachować 5-osoby skład tej Komisji.” 

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

SZADKOWSKI, cytuję: „Ta Komisja spotyka się rzadziej niŜ inne komisje, moja propozycja 
jest, aby to był 3-osobowy skład, po jednym przedstawicielu z kaŜdego klubu.” 

 
 
Z kolei głos zabrał Przewodniczący Klubu Radnych PiS – Wiceprzewodniczący Rady 

p. Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Jestem nieco zaskoczony, ale jest to nowa sytuacja, to jest 
taki sprawdzian. MoŜe rzeczywiście 3-osobowa Komisja to byłby dobry pomysł, pracy w tej 
Komisji aŜ tak wiele nie jest.” 

 
 
Ponownie o głos poprosił Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. Piotr 

KORYTKOWSKI, cytuję: „Przychylamy się do propozycji 3-osobowego składu Komisji.” 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję 3-osobowego składu 

Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 20 radnych „za” – Rada Miasta Konina ustaliła 

3-osobowy skład Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenia radnych do pracy w tej komisji. 
 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PO – radny p. P. KORYTKOWSKI zgłosił do pracy 

w Komisji Inwentaryzacyjnej kandydaturę radnego p. Zdzisława Strzecha.  
 
 
Przewodniczący Klubu Radnych PiS – radny p. Z. CHOJNACKI zgłosił do pracy 

w Komisji Inwentaryzacyjnej kandydaturę radnego p. Ryszarda Białkowskiego.  
 
 
Przewodniczący Klubu Radnych SLD – radny p. K. SZADKOWSKI oddał swój głos 

radnemu p, D. Wilczewskiemu. 
 
 
Radny p. Dariusz WILCZEWSKI zgłosił do pracy w Komisji Inwentaryzacyjnej 

swoją kandydaturę.  
 
 
Radni: p. Zdzisław Strzech, p. Ryszard Białkowski oraz p. Dariusz Wilczewski 

wyrazili zgodę na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
Radny p. D Wilczewski wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego 

Komisji, z kolei radny p. Z. Strzech wyraził zgodę na pełnienie funkcji 
Wiceprzewodniczącego. 
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Jako pierwsze Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek 
o przegłosowanie blokiem wszystkich kandydatur radnych do pracy w Komisji 
Inwentaryzacyjnej. 

 
 
W wyniku głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina ww. wniosek przyjęła. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 
 
 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina 

zaakceptowała skład Komisji Inwentaryzacyjnej w osobach: radny p. Zdzisław Strzech, radny 
p. Ryszard Białkowski oraz radny p. Dariusz Wilczewski. 

 
 
Z kolei Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego 

p. Dariusza Wilczewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
Inwentaryzacyjnej. 

 
 
W jednomyślnym głosowaniu: 19 radnych „za” – Rada Miasta Konina zaakceptowała 

radnego p. Dariusza Wilczewskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji 
Inwentaryzacyjnej. 

 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 17, uzupełniony w § 1 o skład doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej 
w osobach: Przewodniczący – radny p. Dariusz Wilczewski, Wiceprzewodniczący – radny 
p. Zdzisław Strzech, członek – radny p. Ryszard Białkowski. 

  
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina 

powołała Komisję Inwentaryzacyjną. 
 

Uchwała Nr 13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na 

realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów  nadbrzeŜnych 
w Koninie – Bulwar Nadwarciański”  (druk nr 18). 

 
 

Realizując kolejny punkt porządku Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe projekt 
uchwały – druk nr 18 – został radnym przekazany. 
 

Poinformował, iŜ omawiany projekt uchwały dotyczy zobowiązań finansowych 
i uchwała musi być podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady. 
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O przedstawienie projektu uchwały poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta Konina Pana 
Andrzeja Sybisa.   

 
 
Głos zabrał Zastępca Prezydenta p. Andrzej SYBIS, cytuję: „Warunki pogodowe 

w okresie realizacji inwestycji, bardzo wysoki stan wody, stan wody ostrzegawczy począwszy 
od końca września oraz wcześniejsze nadejście zimy uniemoŜliwiło realizację inwestycji pod 
nazwą „Bulwar Nadwarciański” w terminie umownym. Termin umowny na dzisiaj, to termin 
20 grudnia. Po to, aby moŜna było podpisać aneks do umowy z konsorcjum wykonawców na 
realizację inwestycji w terminie nowym, niezbędne jest podjęcie przez Wysoką Radę dwóch 
uchwał, uchwały o zaciągnięciu zobowiązania na kwotę 2.000.000 zł oraz uchwały 
o niewygasających wydatkach. 

Szanowni Państwo wykonawca zwrócił się pisemnie z wnioskiem do zamawiającego, 
a więc Prezydenta Miasta o aneksowanie terminu realizacji inwestycji, przedstawiając całą 
argumentację mówiącą o utrudnieniach w realizacji wraz z uniemoŜliwieniem realizacji tej 
inwestycji w obszarze tak zwanego międzywala. To wiązało się równieŜ z koniecznością 
ewakuacji zaplecza budowy po podniesieniu poziomu wody na poziom uniemoŜliwiający 
realizację jakichkolwiek prac w terenie międzywala.  

Te argumenty przedstawione w piśmie zostały zweryfikowane przez inspektora 
nadzoru, na tej realizacji potwierdzone w całości, potwierdzony równieŜ wpisami do 
dziennika budowy i nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości, Ŝe kwestia zwłoki 
w realizacji inwestycji nie leŜy po stronie wykonawcy, są to przyczyny leŜące poza 
zamawiającym, poza wykonawcą.  

W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim uzgodniliśmy równieŜ kwestię 
aneksowania umowy na dofinansowanie realizacji tej inwestycji. Jak Państwo radni wiedzą, 
myślę, wszyscy, nie tylko radni kadencji poprzedniej, jest to inwestycja realizowana przy 
duŜym udziale środków unijnych i podjęcie przez Radę decyzji o jej realizacji było 
uzaleŜnione od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. To wszystko się stało w dniu 
wczorajszym, uzyskaliśmy równieŜ zgodę Pani Dyrektor Departamentu na aneksowanie 
umowy na dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Przedstawiona przez nas 
argumentacja nie budziła wątpliwości, została przyjęta, w ciągu najbliŜszych dni to wszystko 
jeszcze będzie wymagało formalnej procedury pisemnej, łącznie z duŜą liczbą dokumentów, 
która będzie musiała być do Urzędu Marszałkowskiego złoŜona, ale tym wszystkim zajmą się 
juŜ słuŜby Wydziału Inwestycji.  

Tak więc reasumując, po to, aby moŜna było przesunąć termin realizacji inwestycji 
oraz zachować dofinansowanie ze środków unijnych, termin nowy proponowany, ja nie 
jestem dzisiaj w stanie Państwu powiedzieć, czy to będzie termin pewny, ostatni dzień 
czerwca roku 2011. Niezbędnym jest podjęcie tych dwóch uchwał, przy czym uchwała 
o zaciągnięciu zobowiązania, to jest pewnego rodzaju wirtualna czynność polegająca na 
zapewnieniu środków, które będą refinansowane przez Urząd Marszałkowski, niespełna 
2.000.000 zł, to jest kwota, która została przez nas jeszcze niezrealizowana, w tej kwocie 
akurat przeszkodziła nam zima. Gdyby nie taki grudzień, to te pieniądze byłyby pewnie 
w całości od Marszałka zrealizowane. 

Natomiast niewygasające wydatki jest to kwota, którą przenosimy umownie z budŜetu 
2010 na 2011, która jest wkładem własnym Miasta w realizację inwestycji. Jeśli Państwo 
mieliby pytania w tej sprawie słuŜę informacją. Dziękuję bardzo.” 
 
  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i powiedział: „Dziękuję za te informacje, 
jaką pogodę za oknem mamy wszyscy widzą, co doświadczyło nasze miasto, jak wiele 
innych. W tym roku teŜ pamiętamy i tak myślę, Ŝe moŜemy być zadowoleni, Ŝe tak naprawdę 
takich duŜych podtopień, jak gdzie indziej, u nas nie było. To są uchwały techniczne, obie 
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wynikają z tego, Ŝe inwestycja nie moŜe być zakończona w tym roku, będzie przełoŜona na 
rok przyszły.” 

 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji, stąd Przewodniczący Rady projekt uchwały oznaczony 

numerem druku 18 poddał pod głosowanie. 
 

 
Wynikiem jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pienięŜnego na realizację inwestycji 
pn. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeŜnych w Koninie – Bulwar Nadwarciański”. 

 
Uchwała Nr 14 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŜetowych, które nie 

wygasają z upływem roku budŜetowego 2010 (druk nr 19). 
 
 

Przystępując do realizacji kolejnego punkt porządku obrad Przewodniczący Rady 
przypomniał, iŜ projekt uchwały – druk nr 19 został radnym przekazany. 

Poinformował, Ŝe projekt uchwały szczegółowo omówił Zastępca Prezydenta 
p. Andrzej Sybis podczas omawiania poprzedniego punktu porządku obrad. 

 
Następnie otworzył dyskusję. 
 
 
Nie było zgłoszeń do dyskusji, wobec powyŜszego Przewodniczący Rady projekt 

uchwały oznaczony numerem druku 19 poddał pod głosowanie. 
W wyniku jednomyślnego głosowania: 19 radnych „za” - Rada Miasta Konina podjęła 

uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2010. 
 
Uchwała Nr 15 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 
14. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Konina. 
 
 

Przewodniczący Rady p. Wiesław Steinke poinformował, iŜ porządek obrad II Sesji 
Rady Miasta Konina został wyczerpany. 

 
Dalej powiedział: „Dziękuję za sprawny przebieg sesji, bardzo podniosły w pierwszej 

części, jeszcze raz składam w imieniu Rady serdeczne gratulacje Panu Prezydentowi, który 
złoŜył dzisiaj ślubowanie, czas dalszych uroczystości nastąpi. 

Szanowni Państwo jak zawsze na koniec sesji informacje techniczne. Pierwsza to taka, 
Ŝe sesja robocze będzie musiała się jeszcze odbyć w tym roku, bo zawsze jest tak, Ŝe musimy 
kwestie wydatków, które nie wygasają i ewentualnie zmiany w budŜecie dokonać jeszcze 
przed upływem roku. Ten termin sesji ustalam na dzień  29  grudnia  2010 roku, a więc 
między świętami a Nowym Rokiem. Będę starał się utrzymać tryb roboczy naszej Rady, sesje 
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będą odbywały się w środy. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, Ŝe to jest dobry rytm 
środowy. 
 Kolejne ogłoszenie, zapraszam serdecznie na nasze doroczne spotkanie opłatkowe, 
konsultowałem to juŜ z Prezydentem, ten termin to 20 grudnia, br. o godz. 15.00 w sali 
Ratuszowej, to będzie okazja, Ŝeby złoŜyć sobie serdeczne Ŝyczenia na zbliŜające się Święta 
oraz Nowy Rok. 
 Szanowni Państwo, zwracam się do radnych, którzy nie dostarczyli do Biura zdjęć 
oraz ankiet, aby dokonali tego odwrotnie. RównieŜ proszę się przygotować do złoŜenia 
oświadczenia majątkowego, to jest z kolei obowiązek, który nakłada na nas ustawodawca.” 
 
 Następnie Przewodniczący Rady 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 /  

 
 
 
 
 
 
Protokołowało: 
Biuro Rady Miasta Konina. 
 
 


